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— > BÎRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; 

plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzen-
lenmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yer-

lerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hü-
kümlerine tabidir. 

Genel esas 
MADDE 3. — Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu 

bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. 
İstisnalar 
MADDE 4. — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarım Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 
2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yö-
netimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan 
yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, 
bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakan-
lığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. 

Tanımlar 
MADDE 5. — Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. 
Nâzım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak 

halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen 
ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve prob-
lemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazır-
lanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla 
beraber bütün olan plandır. 

Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral 
durumu işlenmiş olarak nâzım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgele-
rin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli 
imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarım ve diğer bilgileri 
ayrıntıları ile gösteren plandır. 

Yerleşme Alanı; imar planı smırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tü-
müdür. 

İmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 
İmar Parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, 

İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. 
Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 
Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan 

mülkiyeti tescilli parseldir. 
Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususî yeraltı ve yer-

üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müte-
harrik tesislerdir. 

Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecek-
leri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etme-
lerine yanyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

İlgili İdare-, belediye ve' mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında vali-
liktir. 

Bakanlık; Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır. 
Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti 

altına verilmiş olan alanlardır. 
Çevre düzeni planı; 
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, 

ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. 
Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönet-

melikte tarif edilir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

İmar Planları ile İlgili Esaslar 
Planlama kademeleri 
MADDE 6. — Planlar, kapsadıkları alan ve amaçlan açısından; «Bölge Plan-

ları» ve «İmar Planları», imar planları ise, «Nâzım İmar Planları» ve «Uygulama 
İmar Planlan», olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar 
halinde de yapılabilir. 
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Halihazır harita ve imar planları 
MADDE 7. — Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda 

belirtilen hususlara uyulur. 

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları 
belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii 
belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da 
ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planları-
nın yaptırılmaları mecburidir. 

Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000 aşmayan yerleşmelerde, imar planı ya-
pılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar plan-
ları yürürlüktedir. 

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni 
yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya va-
liliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakan-
lıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazi-
feliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 
7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. 

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 
MADDE 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda 

belirtilen esaslara uyulur. 

a) Bölge planları; sosyo-ekonomik geüşme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 
potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek 
üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teş-
kilatı yapar veya yaptırır. 

b) İmar Planları; Nâzım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana 
gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlana-
rak, belediye sınırlan içinde kalan yerlerin nâzım ve uygulama imar planları ilgili 
belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gi-
rer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan 
yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edi-
lebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları 
belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik 
veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onayla-
narak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde 
bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İti-
razlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek 
kesin karara bağlar. 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. 
İmar planlan alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Be-

lediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kop-
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yalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında 
isteyenlere verir. 

İmar planlarında Bakanlığın yetkisi 
MADDE 9. — Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapılan ile ilgili imar 

planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla veya toplu ko-
nut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması ge-
reken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren met-
ropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya kara-
yolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bu-
lunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili be-
lediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağ-
layarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. 

Bir kpmu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmî bina ve tesisler için imar 
planlannda yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, 
Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar 
planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re'sen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanma-
sında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, ge-
rektiğinde re'sen onaylar. 

Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planla-
rın uygulanması mecburidir, 

Re'sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukandaki usullere tabidir. 

İmar programlan, kamulaştırma ve kısıtlılık hali 
MADDE 10. — Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 

3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. 
Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuru-
luşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu 
programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program için-
de bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına 
bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırlan içinde kalan alanlardaki kamu hiz 
met tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program sü-
resi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlanrın yıllık 
bütçelerine konulur. 

İmar programlarında, umumî hizmetlere aynlan yerler ile özel kanunlan ge-
reğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumî hizmet-
lerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanun-
larla verilen haklar devam eder. 

Kamuya ait gayrimenkuler 
MADDE 11. — İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, top-

lu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumî hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askerî yasak bölgeler, güven-
lik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetle-
rine ait harekât ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve 
arsalar belediye veya valiliğin teklifi. Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile 
belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hu-
dutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, 
bu yerlerin özerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın hali-
hazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca 
tespit olunur. 
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Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından 
satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün be-
yanlar hanesine gerekli şerh konur. 

Bu yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete 
konu olabilecek hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye 
veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı davranışı sabit olan ilgililer 
şahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi değildir. 

Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral yollar, meydanlar ile me-
ralar, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylan-
mış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi olurlar. 

Cephe hattı 
MADDE 12. — İmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapı-

lamaz. Herhangi bir arsanın cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plan ve yönet-
melik esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, beş yıllık imar programı içinde 
olup olmadığına göre, 10 uncu maddede belirtilen müddetler içerisinde 18 inci mad-
de hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde halline imkân bulunmadığı 
takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı ilgili idareler-
ce kamulaştırılır. 

İmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerler 
MADDE 13. — Resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, 

yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumî hizmetlere 
ayrılan alanlarda inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapıl-
masına izin verilmez. Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma 
şekli devam eder. 

imar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak 
vergisi ödenmesi durdurulur. Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi 
ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaştır-
mayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaştırma 
yapılmadan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada 
ayrılması halinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisi-
ni mal sahibi öder. 

Ancak, parsel sahibi, imar planlarının tasdik tarihinden itibaren beş yıl son-
ra .müracaat ettiğinde imar planlarında meydana gelen değişikliklerden ve civarın 
özelliklerinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve benzeri umumî hizmetlere 
ayrılan alanlardan ilgili kamu kuruluşunca yapımından vazgeçildiğine dair görüş 
alındığı takdirde, tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini ye-
niden irdeleyerek hazırlanacak yeni imar planına göre inşaat yapılır. Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce yapılan imar planlarında, bahsedilen beş yıllık süre bu Ka-
nunun yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir. 

Onaylanmış imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve ara-
zilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktar-
larının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu 
terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz. 

irtifak hakları 
MADDE 14. — Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması sıra-

sında,bir gayrimenkulün tanımını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha, yük-
seklikte ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu yaran amacıyla irtifak hakkı-tesis 
edebilir. 
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Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin mu-
vafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis 
edebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ifraz ve Tevhid işleri 

ifraz ve tevhid 
MADDE 15. — İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark 

gibi umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayıimenkullerin bu kısımlarının 
ifrazma veya tevhidine izin verilmez. 

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tev-
hidin bu planlara uygun olması şarttır. 

imar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifraz-
ların, asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara 
göre tespit edilir. 

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktar-
lardan küçük ifrazlara izin verilmez. 

Tescil ve şüyuun izalesi 
MADDE 16. — Belediye ve mücavir alain hudutları içindeki gayrimenkulle-

rin re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı 
tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu 
belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır. 

Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itiba-
ren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır vc tescil veya terkini için 13 gün içinde ta-
puya bildirilir. 

Tapu dairesi, tescil veya terkin İşlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorun-
dadır. 

Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri ilgili 
idarenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya 
şüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmediği takdirde ilgili idare hisse-
darmış gibi, şüyuun izalesi davası açabilir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile şüyuun izalesi ve arazi taksimi 
de yukarıdaki hükümlere tabidir. 

Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar 
MADDE 17. — Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının 

tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya ka-
panan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olma-
yan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle sat-
mak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkak-
larını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edi-
len bedelle satın almaktan imtina ederse, süyulandırıp satmak suretiyle imar planı-
na uygunluğunu temin eder. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye ve-
ya valilikçe yeri alman şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık ola-
rak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye ve va-
lilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya mü-
sait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler hisselerini parselin diğer 
hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina eder-
se, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.

dfsdfsdfsdfsdafgsdgfdgsdfgfdfgfdvdf
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Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi 
MADDE 18. — İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve ara-

zileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri 
ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle bir-
leştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müs-
takil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen 
tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve 
mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların da-
ğıtımı sırasında bunların yüzolçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayı-
sıyla meydana gelen değer artışları karşılığında «düzenleme ortaklık payı» olarak 
düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzen-
lemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüz-
de otuzbeşini geçemez. 

Düzenleme ortaklık paylan, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan 
yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umu-
mî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanıla-
maz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umu-
mi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az ol-
duğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile 
tamamlanır. 

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi 
halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ay-
rılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzen-
leme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden 
bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alı-
nanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, 
şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulun-
mayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir 
kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen ya-
pılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç par-
sel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine öden-
medikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu gideril-
medikçe, bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, be-
lediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafa-
katları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu tak-
dirde, küçük ölçüdeki zarurî tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni 
verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin 
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tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre 
müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere p lana göre inşaat ruhsatı veri
lebilir. 

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma be
deli yerine ilgili lerin muvafakati halinde kamulaştırılması gereken yerlerine kar
şılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye 
veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şuyulandırılan, Kat 
Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama 
amacı için, yapılan hisselendırmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar 
planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere 
ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. 

Parselasyon planlarının (hazırlanması ve tescili 
M A D D E 19. — imar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve 

mücavir a lan içinde, belediye encümeni, • dışında ise i l idare kurulunun onayından 
sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat 
vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönde 
rilir. Bu daireler ilgili lerin muvafakati aranmaksızın, sicilleri p lanlara erire re'san 
tanzim ve tesis ederler. 

B i r parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (Koo
peratif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi) imar parselasyon planları i fraza ge
rek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve bu
rada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Yapı ve Yapı ile ilgil i Esaslar 
Yapı 
M A D D E 20. — Yap ı : 
a) Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya 

parsellerde, 
b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber 

kamu k u r u m ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis bel
geleri ile, 

İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. 

Yapı ruhsatiyesi 
M A D D E 21. — Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı mad

dede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden veya yeminli serbest mi 
marlık ye mühendislik bürolarından yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruh 
sat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa 
ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve 'harca tabi olmaz. 

Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve 
tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhî tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit 
aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahal l in hususiyetine gere belediyelerce 
hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer 
tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. 
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Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevsenin özelliklerine göre yapılar ara-
sında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde evmek amacıyla dış cephe boya ve 
kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanu-
nun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir. 

Ruhsat alma şartlan 
MADDE 22. — Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik veya yeminli ser-

best mimarlık ve mühendislik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince 
dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece; tapu (istisnai hallerde tapu senedi ye-
rine geçecek belge), mimarî proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim 
ve hesaplar:, röperli veya. yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 

Belediyeler veya valiliklerce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
bürolarınca ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat 
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yan-
lışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde 
yapı ruhsatiyesi verilir. 

Gelişme alanlarında yapı ruhsatı 
MADDE 23 — İskân hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişa-

fına ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi 
için-, 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik 
edilmiş bulunması, 

b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu 
şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması, 

Şarttır. 
Ancak, bunlardan parselasyon planlan tasdik edilmiş olmakla beraber yolu, 

pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, 
ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yap-
tıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde his-
sesine düşen teknik alt yapı bedelini % 25 peşin ödeyip geri kalan °/< 75 ini alt yapı 
hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde öde-
meyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip 
kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri 
geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullan-
ma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını 
bu tesise bağlamaya mecburdurlar. 

Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile 
bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sa-
hiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruh-
satı verilmez. 

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre 
ilgili şahıs veya kururnlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle 
hiçbir bedel alınmaz. 

Alman bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı önceden il-
gili idareye ödeyenlere aynen geri verilir. 
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Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol be-
dellerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel 
sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesis-
leri inşa ve ikmali mecburiyeti yoktur. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilaveler yapılması da bu madde hüküm-
lerine bağlı olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz 

Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar imar yönet-
meliğinde belirtilir. 

İmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde düzeltme ve ye-
nileme getirilen yerleşik alanlardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve sos-
yal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken durumlarda, şehirsel hizmetlerin 
yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katılma paylan bu hizmet-
lerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır. 

İmar planlarında meskun «aha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul 
sahiplerince pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokaktaki lâğım şebekesine 
veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması, lâğım şebekesi veya umumî fosseptik ol-
mayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahi-
linde gayrimenkulün içinde, lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir. Bu bağlan-
tılar mal sahibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek müddet zar-
fında yaptırılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki alanları 
ve sorumluluktan 

MADDE 24. — Bu Kanunun dördüncü bölümünde öngörülen yapı ruhsatiyesi 
ile ilgili görevler, gerektiğinde Bakanlıkça belirlenecek belediyelerde ve illerde, 
belediye ve valiliklerin yanısıra yürütmek üzere kurulacak yeminli serbest mimar-
lık ve mühendislik bürolarına verilir. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolan, en az oniki yıllık fiili mes-
lek tecrübesi olan inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından kurulabilir. 

Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde birden çok yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik bürosu kurulması Bakanlığın müsaadesine bağ-
lıdır. 

Bir ilçede, iş azlığı sebebiyle yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosu 
kurulamadığı veya kurulmuş büro kapandığı takdirde, çevre ilçelerden bir yetkili 
büro, Bakanlıkça görevlendirilebilir. 

Yeminli serbest, mimarlık ve mühendislik bürolarına inşaatın durdurulması 
veya yıktırılması görevleri verilemez. Bu bürolar ve görevlileri imar planı ve proje 
hazırlayamazlar. Fennî sorumluluk üstlenemezler, müşavirlik ve müteahhitlik ya-
pamazlar. 

Bu Kanunda yetki ve görev verilen yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
bürolan elemanları, bu görevlerini ifa ederken Devlet memuru sayılırlar. İşledikleri 
suçlar dolayısıyla Devlet memuru gibi cezalandırılırlar. Aynca bu suçları işleyen 
büro sahibinin ise büroları kapatılır; bir daha büro açamazlar. Suçu işleyen büroda 
çalışan görevliler ise; bunlar bu çeşit bürolarda bir daha görev alamazlar. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının  görev sürelerinin tes-
piti ve denetimi Bakanlığa aittir. 
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Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması 
MADDE 25. — Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları 4 sınıfa ay-

rılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büro-

ları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin mütalaası alınarak Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığınca, dördüncü sınıf yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büro-
ları Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca resen sınıflandırılır. 

Bu sınıflandırmada, her büronun yetki çevresi içindeki nüfus yoğunluğu ile 
işin teknik niteliği esas tutulur. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı her iki yılda bir büroların durumunu ince-
leyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder. 

Yeni sınıflandırma ilan olununcaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygu-
lama yapılır. 

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat 
MADDE 26. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak ya-

pılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı 
olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyeti bu kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan pro-
jeye göre ruhsat verilir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve sa-
vunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, 
kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak 
projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurum-
larına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 
22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir. 

Her türlü sanayi kuruluşuna; varsa bölge planı ve imar planına göre, planı 
olmayan yerlerde ise, valilikçe verilen ön izinden sonra avan projesine göre belge-
leri incelenerek belediye, valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
bürolannca ruhsat verilir. 

Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar 
MADDE 27. — imar planına göre toplam inşaat alanı, bodrum kat hariç 1.000 

metrekare, saçak yüksekliği 6.50 metre ve bir bodrum ile iki katı aşmayan binalarda,-
belediye veya valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından 
ruhsat alınması mecburiyeti yoktur. Yapı sahibi inşaata başladığını ilgili idareye 
bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede proje ve eklerine uygun bina yapılacağını ve 
fennî mesuliyetin tekeffül edilmiş olduğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatır-
mış bulunduğunu gösterir belgeleri aynı dilekçeye eklemek zorundadır. Ayrıca di-
lekçeye inşaatı yapılacak binanın projesini ekler, belediye kendisine müracaat edil-
diğine dair bir belge verir. 

Ruhsata tabi olmama yapı sahibini ve fenni mesulünü imar planına ve mev-
zuata aykırı yapı yapma mesuliyetinden ve mükellefiyetinden kurtarmaz. 

Yapı, mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde belediye veya valiliklerce 
o andaki inşaat durumu tesbit edilir ve derhal mühürlenerek durdurulur. Durdur-
ma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 
Bu tarihten itibaren yapı sahibi yapıyı onbeş gün içinde mevzuata uygun hale ge-
tirmek zorundadır. Mevzuata uygun hale getirilmediği veya mühürlenmiş inşaata 
devam edildiği takdirde belediye encümeni veya belediye sınırlan dışında il idare 
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kurulu kararı ile yapının mevzuata aykırı kısımları derhal yıktırılır ve masrafı 
yapı sahibinden tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli 
oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, 
hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskân ruhsatı aranmaz. An-
cak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması 
gerekir. 

Fenni mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit sicilleri 
MADDE 28. — Yapının fenni mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları 

yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı ya-
pılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı veren belediyeye veya valiliklere 
veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına bildirmeye mecburdurlar. 
Bu ihbar üzerine 32 nci maddeye göre işlem yapılır. 

Yapının nev'ine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre proje ve ekleri-
nin tanziminin ve inşaatın kontrolünün 38 inci maddede belirtilen meslek mensupla-
rına yaptırılması mecburidir. 

Yapının, fenni mesuliyetini üzerine almış olan meslek mensubu, bu vazifeden 
çekildiği takdirde, tatil günleri hariç, üç gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte 
keyfiyeti yazılı olarak ilgili idareye bildirmekle mükelleftir, aksi takdirde kanuni 
mesuliyetten kurtulamaz. 

Fenni mesulün herhangi bir sebeple istifası halinde istifa tarihinden önce ya-
pılan işlerde sorumluluğu deVam eder. 

Fenni mesuliyeti üzerine alanın istifa veya ölümü halinde başka bir meslek 
mensubu fenni mesuliyeti deruhte etmedikçe yapının devamına müsaade edilmez. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan müteahhitlerin si-
cilleri belediyelerce, bu hudutlar dışında özel inşaat yapanların sicilleri de valilik-
lerce tutulur. 

Ruhsat müddeti 
MADDE 29. — Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. 

Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple 
olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde veri-
len ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Baş-
lanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. 

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat 
sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması 
halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutan tenzil edilir. Yeni 
durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer 
kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 

Yapı kullanma izni 
MADDE 30. — Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanıl-

ması mümkün kısımlan tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi 
için, inşaat ruhsatını veren belediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık veya mü-
hendislik bürolanndan; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tama-
men veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması 
mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun ol-
duğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. 
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Belediyeler, valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları 
mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburi-
yetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmı-
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık 
ve mühendislik bürosuna yapılmış ise bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, mü-
racaatı bu süre içerisinde müsbet veya menfî mutlaka sonuçlandırmak zorunda-
dır. 

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayet-
sizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç 
ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. 

Kullanma izni alınmamış yapılar 
MADDE 31. — İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kul 

lanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar da izin alınıncaya kadar elektrik, su ve 
kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullan-
ma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar 
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek 

yapılar hariç-, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı 
yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fennî mesulce veya yeminli serbest mimarlık ve 
mühendislik bürosunca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma mut-
tali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edi-
lir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ 
edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır. 

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun 
hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten müh ürün kaldırılma-
sını ister. 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat 
alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, be-
lediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, 
belediye encümeni veya il idare kurulu kararım müteakip, belediye veya valilikçe 
yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar 
MADDE 33. — İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık 

imar programına dahil olmayan yerlerde^ plana göre kapanması gereken yol ve 
çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18 inci madde hükümleri tatbik olunmadan 
normal şartlarla yapı izni verilmeyen veya 13 üncü maddede belirtilen hizmetlere 
ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükümünün tatbiki istenen parsellerde üze-
rinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahipleri-
nin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla imar planı 
tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanı-
larak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce 
belediye encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müd-
det için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte 
tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlık müddeti tapu kaydına şerh 
verildiği günden başlar. 
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Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa 
bu parsele yeniden inşaat ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, birden 
fazla muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yö-
netmelikte gösterilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral par-
sel de bir imar parseli gibi kabul olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler yıktırılırlar. On yıllık 
muvakkatlık müddeti dolduktan sonra veya on yıl dolmadan yıktırılması veya ka-
mulaştırması halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir. 

İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler 
MADDE 34. — İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaç-

landırılması sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve 
komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesisle-
rinin tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve 
gelişinin zorlaştırılmaması, yapı, yol sınırına üç metre ve daha- az mesafede yapıl-
dığı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya 
münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması, mecburidir. 

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde ilgili idarece takdir edilecek zaruri 
hallerde yaya kaldırımlarının bir kısmının işgaline yayalar için uygun geçiş sağ-
lamak ve yukarıdaki tedbirler alınmak şartıyla müsaade olunabilir. 

Bu gibi hallerde mülk sahibi veya inşaatı deruhte-eden kişi veya kuruluşun 
sahipleri gelip geçenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek tedbirleri alırlar. 

Zemin katlarda, dükkân yapılmasına müsaade edilen yapılarda, yaya kaldı-
rımı ile aynı seviyedeki ön bahçeleri yayaya açık bulundurulacak, yayaların can em-
niyetini tehlikeye düşürecek duvar ve manialar yapılamaz. 

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven yapılması zaruri hallerde 
nht yüksekliği 0,15 metreden fazla olamaz. 

Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabiî zeminin kazılması 
MADDE 35. — Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla, 

bina cephe hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırımı-
nın seviyesinin altma düşürülmesine müsaade edilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesinden 
0.50 metreden daha aşağıda teşekkül etmiş bulunan binalarla bu gibi arsaların 
sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına yönetmelikle 
belirtilen veya civarın karakterine göre'ilgili idarece tespit edilen şekilde bahçe 
duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini almaya mecbur-
durlar. 

Kapıcı daireleri ve sığmaklar 
MADDE 36. — Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan bina-

larda, bu dairelerin yönetmelikte belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması lazımdır. 
Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, nizamlara, fen ve sağlık şart-

larına aykırı yapılmamak, brüt 40 metrekareyi geçmemek şartı ile bahçenin her-
hangi bir yerinde veya müştemilat binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçevan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması h a 
linde bu yerlerde de aynı şartlar aranır. 29 ve 30 uncu maddelerdeki hükümler bu 
maddede sözü geçen daireler hakkında da uygulanıl. 
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Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması gerektiği 
imar yönetmeliklerinde gösterilir. 

Otoparklar 
MADDE 37. — İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin 

şartları ile müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri 
ayrılır. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edil-
medikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik hükümle-
rine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı ha-
reket edildiği takdirde, ilgili idarece yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içeri-
sinde bu aykırılık giderilir. Mülk sahibi tebligata rağmen müddeti içerisinde ge-
rekli düzeltmeyi yapmaz ise, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile bu 
hizmet ilgili idarece yapılır ve masrafı mal sahibinden tahsil edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve 
uygulanması 

MADDE 38. — Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bun-
ların uygulanmasının fennî mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konulan ve ilgili ka-
nunlarına göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancılan deruhte ederler. 

Yapıların, mimari, statik ve her'türlü plan, proje, resim ve hesaplannın ha-
zırlanması ve bunlann uygulanmasıyla ilgili fennî mesuliyetleri, uzmanlık konu-
larına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler ve mimarlar deruhte ederler. 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar 
MADDE 39. — Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu 

belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derece-
sine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. 
Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar 
da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya 
asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. 

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya 
yıktmlarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır 
ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesin-
den karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa 
mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. 

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler 
MADDE 40. — Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve sela-

metini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen en-
kaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, 
çukur, kuyu,- mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunlann zu-
huruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye 
veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya 
mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. 
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Arsaların yola bakan yüzleri 
MADDE 41. — Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu 

bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda ka-
patılmasına karar vermeye selah i yetlidir. Bu takdirdi garimenkulün sahipleri, bele-
diye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu 
mükellefiyete uyulmaması iıalinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak mas-
rafı arsa sahibinden tahsil edilir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 42. — Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mev-

zuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar 
dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 000 
TL-'dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 
1/5'i uygulanır. 

Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28. 33. 34, 39 ve 40 ıncı 
maddeleri ile 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500 000 TL dan 10 000 000 
liraya kadar para cezası verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları 
bir katı artırılarak verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gosıeriien cezalar, ilgisine  gore doğrudan  doğruya be-
lediyeler veya en büyük mülkî amir tarafından verilir 

Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde 
inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz ü/'erine verilen karar kesindir. 

İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine baş-
vurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen 
fennî mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men 
cezasına da hükmolunur. 

Bu husustaki muhkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek men-
subunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir. 

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan pa-
ralar belediye bütçesine irad kaydolunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 43. —- a) 9.7.1956 tarih ve 0785 sayılı İmar Kanunu ve 1605 sayılı 

Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
b) 11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Merkez İlçesindeki Gedik ve Ze-

minlerin Tasfiyesine Dair Kanun, 
c) 28.5.1928 tarih ve 1351 sayılı Kanun (menkul ve gayrimenkulleri, varsa 

iştirakleri, bütçesi, gelirler ve personelin özlük hakları ile birlikte Ankara Büyük 
Şehir Belediye Başkanlığımı bağlanır.) 

d) 3.6.1937 tarih ve 3196 sayılı Kanun, 
e) 181.1966 tarih ve 710 sayılı Kanun, 
İle diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yönetmelik 
MADDE 44 —- I — a) Enerji, sulama, tabiî kaynaklar, ulaştırma ve ben 

zeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müştemilatından hangileri için ruhsat alınmaya 
cağı, 

b) İmar planlarında okul, cami, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesisler ile 
kamu kuruluşlarının yapıları için ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili diğer hu-
suslar, 

vasama Bolumu Savfa iti 
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c) A ra z i ve arsa düzenlemesinin uygulanma şekil ve şartları. 
d) Ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak esaslar, 
e) Müteahhit sici l ler inin şekil ve şartları, 
f) İmar planı yapımı ve değişiklikleriyle i lg i l i kr i ter ler in tespiti ve imar la 

i l g i l i diğer hususlar, 
g) İmar planlarında parsel cepheleri • tayin- edilmeyen yerlerde yapılacak 

ifrazların asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri, 
h) Yemin l i serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının teşkili, bu büro

larda çalışacak personelin nitelikleri, hizmet karşılığı.ücret tarifesi; çalışma esas
ları ve diğer hususlar, 

I 

i) Yerleşme alanlarıyla i lg i l i genel esaslar, 
j) Halihazır har i ta alımı ve imar planlarının y a p ı m ı n ı yükümlenecek müel

l i f ve müellif kuruluşların ehliyet durumlarının'yeniden düzenlenmesine ait esaslar, 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
II — 38 inci maddede sayılan sorumluların dışında kalan fen adamlarının gö

rev, yetki ve sorumlulukları Bakanlık ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
birl ikte çıkarılacak yönetmelikte yetki sınırları dahilinde tespit edilir. 

IH — Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile diğer hususlar Bakan
lıkça çıkarılacak yönetmelikte tespit edilir. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, otopark ihti
yacının miktar, ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderileceği 
ise, bu yönetmelikte belirti l ir. 

Mücavir alan 
M A D D E 45 — Mücavir alan' sınırları belediye meclisi ve i l İdare kurulu ka

rarına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek 
aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir. 

Mücavir alanın i lg i l i belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu 
alanlar -köyleri de iht iva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. 
Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir olana alma ve çıkarma hususunda resen 
karar verebilir. 

ALT INC I BÖLÜM 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler 

M A D D E 46. — Bu Kanunla 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 6 ncı maddesine 
göre kurulan organlar kaldırılmıştır. Bu kuruluşların görev ve sorumlulukları aşağı
da belirtilen çerçeve dahilinde İstanbul Büyük Şehir ve ilgi l i îîçe Belediye Başkan
lıklarınca yürütülür. 

Şöyle k i : 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2̂  nci maddesinde belirlenen ve 
22/7/1983 onay tarihli plana göre Boğaziçi alanıncja gösterilen «Boğaziçi Sahil Şe
ridi» ve «öngörünüm» bölgelerindeki uygulamalar İstanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkanlığınca, «gerigörünüm» ve «etkilenme*» bölgelerindeki uygulamalar da i lg i l i 
İlçe Belediye' Başkanlıklarınca yapılır. 

M A D D E 47. —.2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin «f>> ve «g.> 
fıkraları aş.ağıdaki şekilde'değiştirilmiştir. 

f) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alın
mak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir. 

g) Boğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel büyüklüğü 5.000 m 2 'den az olmamak, 
İfraz işlemleri yapılmamak ve T.A.K.S. (Taban A lam Kat Sayısı)' azamî % 6 ve 2 
katı (H'= 6.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile «konut» İnşaatı yapılabilir. Blok adedi 
serbesttir. 

Yasama Bölümü Sayfa 1? 



Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 9 Mayıs 1965 — Sayı : 18749 

Orman, koru, ağaçlandırma ve yeşil alanlar da yukarıdaki esasa tabidir. Yal-
nız bu alanların tabiî vasıflarının korunmalarına özen gösterilir. 

Ancak, kat alam ve irtifa ne olursa olsun İmar Kanununun ilgili maddelerine 
göre yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlemler yalnızca 
istanbul Büyük Şehir Belediyesince avan ve tatbikat projelerine göre yapılır. 

MADDE 48. — 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — «Gerigörünüm» bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) 
azamî % 15 ve 4 katı ( H = 12.50 m. irtifaı), «Etkilenme» bölgesinde ise gene Taban 
Alam Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı ( H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şortı 
İle konut yapüabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan 
alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. 1/1/1982 den 
sonra alınmış «Yüksek Amtlar Kurulunun» kararlan ile 22/7/1983 onay tarihli planda 
kazanılmış haklar saklıdır. 

Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun imar Kanununun ilgili maddelerine 
göre yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlemler yalnızca 
ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan ve tatbikat projelerine göre verilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde «Boğaziçi Alanı» için yapılan plaııiann revize edil-
mesi «gerigörünüm» ve «etkilenme» bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre, «sahil şeri-
di» ve «öngörünümv bölgelerinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesince hazırlanarak 
Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından sonra «Boğaziçi îmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulu&.onayı ile yürürlüğe girer. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlan ile meslek kuruluşları, Büyük Şehir Belediye 
Başkanlığında bir ay süre ile ilan edilen «Sahil Şeridi» ve «öngörünüm» bölgeleri ile 
ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, itirazlar yürürlüğü durdurmaz. Belediye Başkan-
lığı plam itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek Belediye Meclisine sunpr. 
Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük Şe-
hir Belediye Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile 
kesinleşir. 

Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır. 
İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu : Başbakan veya görevlendireceği Başba-

kan Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve 
îskân, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlarından oluşur. Kurulun sekreterya görevini Bayndırlık ve İskân 
Bakanlığı yürütür. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de İstanbul Büyük 
Şehir Belediye Başkanlığına aktanlır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme 

Yapıların amacında kullanılması 
GEÇİCİ MADDE 1. — Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayılı Kanunun 

yürürlüğünden sonra yapılan yapılar bölgesinin teşekkül şartlarına, imar planı esas-
larına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. Bu gibi ya-
pılar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde inşa ettirenlerce eski şekline 
getirilir. Aykml ık bu süre sonunda düzeltilmezse Belediye veya valilikçe yapılır veya 
yaptırılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 
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Başka amaçla kullanılan otopark yerleri 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı kullan-

ma izni alınıp, ruhsat ve eklerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilmiş ve 
2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen otopark yerlerinden otopark yönetmeliğine 
göre otopark tahsisi gerekenleri hakkında 37 nci maddenin son fıkrasına göre işlem 
yapılır. 

önce verilen ruhsat ve izinler 
GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar plan 

ve mevzuatına uygun olarak verilen ruhsat ve izinler geçerlidir. 
Müşterek giriş 
GEÇİCİ MADDE 4. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuda müşte-

rek giriş olarak tescil edilip fiilen kamu tarafından yol olarak kullanılan tapu kaydı 
yol olarak terkin edilmeyen gayrimenkullerin imar planında kamu hizmet ve tesis-
lerine ayrılanları belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, belediye encümeni, dışında 
ise il idare kurulu kararı ile muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis ama-
cına uygun olarak tapuda terkin edilir. 

ör fü belde, paftos 

GEÇİCİ MADDE 5. — Belediye hudutlan ve mücavir sahalar içinde veya 
dışında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak 
(müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu 
Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir. 
Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi 

değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince gedik 
sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sahibi adına emaneten milli bir bankaya 
yatmlır. Müracaat edilmediği takdirde zemin sahibi lehine kanunt ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peşin, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eşit tak-
sitlerle ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Peşin miktar ve 
taksitler 40 000 TL. dan az olamaz. Bu işlemlerden sonra tapu sicilinde gerekli ter-
kin ve tashihler resen yapılır. 

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli 
üzerindeki iddialar genel hükümlere tabidir. 

GEÇtCÎ MADDE 6 '— 2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve tastik edilmiş 
olan ıslah imar planlarının uygulanmasında, inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin şart 
ve şekilleri tespite, belediye ve mücavir alanlar içinde belediyeler, dışında valilikler 
yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı İmar 
Aff ı Kanununa göre başvurulan yapılar, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin İstanbul 
ve Çanakkale Boğazlan ile ilgili kısmı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı 
Koruma Kanunu ile 2981 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ( f ) fıkrasına göre ve 
bitmiş olmaları koşulu ile ve 5 misli bina inşaat harcı alınarak af kapsamına dahil 
edilir. Aynı Kanunun ilgili ekli cetveline göre harç ayrıca tahsil edilir. Afla ilgili 
Boğaziçi alanındaki tespit ve değerlendirme işlemleri mutlaka ilgili belediyelerce ya-
pılır ve en geç 6 ay içinde tamamlanarak sonuçlandınlır. 
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Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak şartı ile 
tam kata iblağ edilir. Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil edilme-
miş olan çatı katı malikleri emlak vergisi için beyan edilen daire bedelinin daire 
metre karesine bölünerek bulunan bir metrekare değerinin kazanılan alan ile çarpımı 
sonucu bulunan değeri hisse nisbetlerine göre diğer kat maliklerine öder. Kendileri 
bulunmadıkları takdirde bu bedel isimlerine milli bir bankaya yatırılır. 

Yönetmeliklerin çıkarılma süresi 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmelikler 

Kanunun yayımından itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılır. 
Yürürlük 
MADDE 49. — Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 ve 48 inci maddeleri ile ge-

çici 7 nci maddesi yayımı tarihinde; diğer maddeleri yayımım takiben 6 ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 50. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/5/1985 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Maddesinin Değişik Son 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3195 Kabul Tarihi: 3.5.1985 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin 2515 sa-
yılı Kanunla değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıkıyönetim komutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri sıkıyönetim 
komutanlığı nezdindeki askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gereıc-
mediği hakkında bir karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 15 
günden fazla olamaz. Ancak, delillerin araştırılıp tespitinin uzun süre alması sebe-
biyle sanıkların 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılmalarına imkân bulunmaması 
halinde sanıklar soruşturmanın bitiminde ve herhalde 30 gün içinde yetkili hâkini 
önüne çıkarılırlar. Gözetim altında bulunanlar ilk 15 gün sonunda hâkim önüne 
çıkarıLamadıkları takdirde sıkıyönetim komutanı bu kişilerin durumunu bu süre 
sonunda inceler ve hâkim önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar verir. 
Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle yeni deliller çıkması gibi haklı bir sebep 
yok iken bu yetki bir defadan fazla kullanılamaz. 

GEÇÎCÎ MADDE. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 günden fazla 
süreden beri'gözetim altında bulunanlar en geç 48 saat içinde yetkili hâkim önüne 
çıkarılırlar. Ancak, gerekli işlemlerin yapılması için tanınan bu 48 saatlik süre se-
bebiyle, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin bu Kanunla değiş-
tirilen son fıkrasındaki 45 günlük gözetim altında bulundurma müddeti hiç bir şe-
kilde aşılamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/5/1985 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Yönetmelikler 
Ulaştırma Bakanlığından: 

Telsiz Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Yönetmelik 

Madde 1 — 6 Ekim 1983 tarih ve 18183 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış 
olan Telsiz Yönetmeliğinin 3 nciı maddesinin (26), (27) ve (28) nci fıkraları aşar 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

26) «Hava Mobil Servisi» terimi; Hava sabit istasyonları ile hava aracı is-
tasyonları veya sadece hava aracı istasyonları arasındaki bir mobil haberleşme ser-
visini, 

27) «Hava Seyrüsefer Servisi» terimi; Hava araçlarının yararlanmaları ve 
emniyetle kullanılmaları amacına yönelik bir telsiz seyrüsefer servisini, 

28) «Hava Aracı İstasyonu» terimi; Hava mobil servisi içinde ve bir hava 
aracı üzerine monte edilmiş telsiz istasyonunu,» 

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci madde (k) fıkrasının (1) inci bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(1) Hava mobil HF/VHF/UHF haberleşme servisi icra eden hava ve yer per-
sonelinde, bu hizmetin ifası için operatör ehliyeti aranmaz.» 

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu madde (c) fıkrasının (2) nci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(2) Haberleşme sistemlerindeki arıza nedeniyle, hava mobil haberleşme ve 
seyrüsefer servislerinin engellenmesine ve uçuş emniyetinin tehlikeye düşmesine 
sebebiyet veren hava araçları, gerekli düzeltme yapılıncaya kadar, sivil havacılık 
otoritesi tarafından uçuştan menedilir. Böyle bir durumun bir yer istasyonu tara-
fından meydana getirilmesi halinde ise, istasyonun olaya sebebiyet veren faaliyeti 
Bakanlıkça, aksaklık giderilinceye kadar durdurulur.» 

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde (b) fıkrasının ( l /a ) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(a) Türk ve yabancı hava araçlarının; Türk hava sahasında ve Türkiye'-
nin uluslararası mevzuat ve anlaşmalarla sorumlu bulunduğu hava sahalarındaki 
hava/hava ve hava/yer haberleşmesi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası haber-
leşme esaslarına göre yapılır.» 

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde (b) fıkrasının ( l /d ) ve ( l / e ) 
bendleri iptal edilmiş ve ( l / f ) bendinin adı ( l /d ) olarak düzeltilmiştir. 

Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde (b) fıkrasının (2/b) bendi ip-
tal edilmiş ve (2/c) bendinin adı (2/b) olarak düzeltilmiştir. 

Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde (b) fıkrasının (4) üncü bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(4) Hava trafiği için lüzumlu seyrüsefer sistemleri: 
Topoğrafik konumuna, çevre şartlarına, hava trafiğinin cinsine ve yoğunlu-

ğuna, hava meydan ve limanlarının işletme özelliklerine, meteorolojik şartlarına 
ve ICAO, Ek-10 VOLUM-l'deki teknik özelliklerine göre, gerekli sistemlerin kurul-
ması, çalıştırılması ve hizmetin devamlılığı için lüzumlu tedbirlerin alınması zo-
runludur.» 

Madde 8 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde (c) fıkrası iptal edilmiştir. 
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Madde 9 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde fd) fıkrasının adı (c) olarak 
düzeltilmiş ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c. Hava liman ve meydanlarında yer hizmetleri için ihtiyaç duyulacak tel-
siz haberleşme sistemleri; meydanların önemine, trafiğin cinsine ve işletme özel-
liklerine göre hizmet çeşitlerinin gerektirdiği şekilde sivil havacılık otoritesinin tek-
lifiyle ve Bakanlıkça tahsis edilecek frekans bandlarında ve özelliklerde, ruhsat ve 
kullanma izni alınmak suretiyle kurulup işletilebilir.» 

Madde 10 — Aynı Yönetmeliğin 11 nci madde (e) fıkrasının adı (d) olarak 
düzeltilmiş ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d. Gerçek ve tüzel kişilerin kullanacakları hava araçlarının haberleşme ve 
seyrüsefer sistem ihtiyaçları: 

(1) Türk tescilli tüm hava araçlarında 1/1/1986 tarihinden itibaren en az bir 
tehlike ve bir trafik kontrol frekans kanalını ihtiva eden VHF telsiz verici/alıcı ci-
hazı bulundurulması mecburidir. 

(2) Birinci bendde bulundurulması mecburi olan telsiz sistemi dışında, ha-
berleşme ve seyrüsefer maksatları için ilave sistemlerin tesis edilmesi ve İşletilmesi 
isteğe bağlı olup, Bakanlığın ruhsatına tabidir. 

(3) Birinci benddeki sistem için planörlerde ve insanlı balonlarda el telsiz 
cihazları kullanılır. 

(4) İnsansız balonlar ve kabinsiz hava araçlarında (ultra light araçlar) alıcı/ 
verici telsiz cihazları kullanılmaz. 

(5) Zirai ilaçlama, orman yangınlarını önleme, suçluları takip, arama/kur-
tarma, ilk yardım ve benzerleri, uçak ile yerdeki işletmeci arasında koordinasyonu 
gerektiren faaliyetlerde, işletmeciye hava mobil haberleşme servisinden Bakanlık-
ça tahsis edilen kanallarda kullanılmak kaydıyla hava/yer telsizi kullanma izni 
verilebilir.» 

Madde 11 — Aynı Yönetmeliğin 13 ncü madde (b) fıkrasının ( l / c ) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(c) Hava araçlarında, aracın tipi ve tescil işareti,» 
Madde 12 — Aynı Yönetmeliğe ekli TGM-3 Müracaat Formunda aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır. 
a. Formun «TELSİZ CİHAZLARININ MONTE EDİLECEĞİ ARAÇLARA AİT 

BİLGİLER» bölümündeki «Hava aracının adı» ve «Hava aracının numarası» sütunları 
birleştirilerek, sütunun adı «Hava aracının tipi ve telsiz işareti» olarak değiştiril-
miştir. , 

b. Aynı formun «CİHAZLARA AİT BİLGİLER- bölümünde «CİHAZIN CİNSÎ» 
sütunundaki 13 adet cihaz isimleri iptal edilmiştir. 

Madde 13 — Aynı Yönetmeliğin ekli TGM-5 ruhsat formunda aşağıdaki de-
ğişiklikler yapılmıştır. 

a. Formun «RUHSAT SAHİPLERİ» bölümündeki 4 ve 8 numaralı «Hava ara-
cının adı ve numarası» satırları, «Hava aracının tipi ve tescil işareti» olarak de-
ğiştirilmiştir. 

b. Aynı formun ••CİHAZLAR* sütunundaki 13 adet cihaz isimleri iptal edil-
miştir. 

Yürürlük 
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür. 

Yürütme va idare Buliımü Sayfa • 2 
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Ulaştırma Bakanlığından : 

Havaalanı Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 28/12/1984 tarih ve 18619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bu-
lunan «Havaalanı Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi'nin «b» paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Tarifesiz sefer yapan hava taşıyıcıları havaalanı yer hizmetleri yapa-
mazlar». 

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 8'nci maddesi'ne aşağıdaki «g, h, ı ve j» pa-
ragrafları ilave edilmiştir. 

«g) Havaalanı yer hizmetlerinden bir kısmını kendileri için yapacak ya-
bancı hava taşıyıcıları. 2813 sayılı Telsiz Kanunu nedeniyle Ek - 3, «Yer Hizmetleri 
En Az Araç, Gereç ve Donatım Listesi»nde yer alan teçhizattan temin edemedikle-
rini, imkanlar dahilinde DHMÎ'nden kiralarlar. 

Ayrıca, sözkonusu teçhizatlardan hava -yer haberleşme telsizi, imkanlar da-
hilinde THY A.O.'ndan da kiralanabilir. 

Kiralama hallerinde, sözkonusu teçhizat temin edilmiş sayılır. 
h) Yeşilköy Havaalanında körüğe yanaşan uçaklara 400 Hz. sistemi sadece 

DHMİ tarafından verilir. Hava taşıyıcıları körüğe yanaşan kendi uçaklarına uçak 
hat bakım hizmeti vermek üzere çalışma ruhsatı talep ettiklerinde, E k - 3 «Yer 
Hizmetleri En Az Araç, Gereç ve Donatım Listesi»ııde Uçak Hat Bakım Hizmeti kar-
şılığı olarak gösterilen teçhizattan, «Alternatif Akım Jeneratörü» bulundurma şar-
tı aranmaz. 

ı) Askeri hava araçları tarafından talep edilecek havaalanı yer hizmetleri, 
yer hizmetleri kuruluşlarınca verilir. Bu hava araçlarına verilecek yer hizmetleri ve 
bunlara ilişkin ücretler, Madde 13 ve Ek - 4 «Havaalanları Yer Hizmetleri Ücretleri» 
dikkate alınmaksızın yapılacak «özel Anlaşmalar» ile düzenlenir. Bu durumda, 
DHMl'ye Ek - 5 «Havaalanları Yer Hizmetlerinden DHMÎ'nin alacağı ücretler» de 
gösterilen ücretler yerine, hizmet yapabilme hakkı karşılığı olarak öze l Anlaşma'da 
belirtilen ücretlerin % 10'u ödenir. 

İ) Yönetmeliğin Ek - 1 -Havaalanı Yer Hizmet Türleri Detayları» nda R.3.1. 
ve R.3.1.1. numaraları altında gösterilen «Follow-me Hizmeti»; Yeşilköy Havalanın-
da uluslararası seferler için zorunlu diğer tüm havaalanlarında ve Yeşilköy Hava-
alanındaki iç hat seferler için ise, istek üzerinedir». 

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin ll ' inci maddesinin «b» paragrafı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

*b) Bu hizmetlerde çalışacak personele ilişkin olarak Savcılıktan alınacak 
iyi hal belgelerinin suretleri.» 

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin Ek-2 «Yer Hizmetleri En Az Personel Mikta 
n»nın 3'üncü Maddesi'ne aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir. 

«Sadece tarifesiz hava seferlerine açık uluslararası havaalanlarında yer hiz-
metleri yapacak yer hizmetleri kuruluşları 6'ncı Madde'de belirtilen personel mik-
tarlarının en a/, yarısını bulundurul lar. Kesirler tama iblağ olunur.» 

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin E k - 3 «Yer Hizmetleri En Az Araç -Gereç 
ve Donatım Listesi»nin 6'ncı Maddesinde yer alan cetvelin «d» paragrafı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«d) Yolcu trafik Teleks 1 1 
Seyyar el telsizi 2 
Apron hizmet aracı 1 1 

Madde e — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı ve DHMÎ Genel 

Müdürlüğü yürütür. 

Tebliğler 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: 

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu gereğince 18/10/1976 
fîün ve 15738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Memlekete girmesi. Transit Olarak 
Geçmesi Yasak veya Şarta Bağlı Bitki ve Diğer Maddeler ile İthale Mani Teşkil 
Eden Zararlı ve Hastalıklara ait Talimat» in-, 

Bölüm 1 — Memlekete girmesi yasak olan bitki ve diğer maddeler başlığı 
altında yer alan Madde 4 — Patates (Solanum tuberosum) ve aksamı, (ikinci bö-
lümdeki şartlan haiz olması kaydiyle, tohumluk patates hariç) maddesi bu bölüm-
den çıkanlmıştır. 

Bölüm 2 — Memlekete girmesi şarta bağlı olan bitkiler başlığı altındaki 
1. maddesi «1 — tohumluk ve yemeklik patates» şeklinde değiştirilmiştir. 

Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

İŞKOLU TESPİT KARARI 
Karar Tarihi: 3/5/1935 
Karar No: 1935/28 
İşyeri : Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş. İnce Öğütme Tesisi 

Çayırova/GEBZE 
B. Ç. M. Dosya No : 2.3391 05779.39 
işkolu Tesbiti İşeyen : Türkiye Şişe ve Canı Fabrika!aı-ı A Ş. 
Konu : Türkiye Şişe vc Cam Fabrikaları Anonim Şirketi, şirketlerine ait 

İnce öğütme Tesisi işyerinin hangi işkoluna girdiğinin belirlenmesini istemektedir. 
inceleme : Başvuruyu inceleyen Bakanlığımız İş Müfettişi'nin 4/3/1985 tarih 

ve 17 sayılı inceleme K.porunda; İnce Öğütme Tesisinin, Türkiye Şişe ve Cam Fab-
rikaları Anonim Şirketine bağlı bir tesis olduğu, İnce öğütme Tesisinde yapılan iş ile 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı diğer işletmelerde yapılan 
işler arasında farklılık olduğu, ocaklarda hammaddenin çıkarımı işlemi İnce Öğüt-
me Tesisinde ise, Cam Elyaf Saııayii'nde hammadde olarak kullanılan Dolamit, 
Kalker, Kil, Kaolen, Kolemanit, Fluorit, Barit gibi maddelerin modern bir değirmen-
de 45- 150 mikron büyüklüğünde öğütülmekte olduğu, işyerinin kuruluş amacının 
Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketinin ürettiği mamullerde kullanılan hammaddele-
rin istenilen vasıfta hazır hale getirilmesi olduğu, işyerinde yapılan işlerin maden-
cilik işkolunda belirtilen işlerle ilgisinin bulunmadığı ve işyerinin îşkolları Tüzü-
ğü'nün 12 sıra noiu «ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM» işkoluna girdigi tesbit edil-
miştir. 

Karar : Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi İnce Öğütme Te-
sisi işyerini^ yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tuzıiğü'nün 12 sıra nolu 
«ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM» işkoluna girdigine ve yapılan bu tesbitin Resmi 
Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4. maddesi geregince 
karar verilmiştir. 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

10/10/1983 tarih ve 121 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin 4. fıkrası ve 17. maddesi gereğince kuru
lan ve Yüksek Denetleme Kuru lu ile Bakanlık Temsilcilerinden oluşan Standardi-
zasyon Komitesin'ce Taşıt Siandardizasyon Listesin'de yapılan değişiklik ve ilave
leri gösterir karar; 

Karar N o : 108 Karar T a r i h i : 12/3/1985 

Madde l — Listenin 4. maddesinde yer alan (4x4) araz i -b inek t ipi taşıtlar, 
motor si l indir hacimleri esas alınarak' aşağıda gösterildiği şekilde yeniden düzen
lenmiştir. 

* 

4 - A raz i - Binek (4x4) 
Sınıf 1 — Motor si l indir hacmi 1600 cm v e kadar olan ve enaz i k i kapısı bulu

nan taşıtlar. 

Sınıf 2 — Motor si l indir hacmi 1601 cm' ve daha büyük hacimli olan, sert 
tavanlı tiplerde enaz üç kapısı bulunan taşıtlar. 

Her i k i Sınıfta Ararfılan Ortak Özellikler: 
Çift diferansiyelli, dört tekerleği muharr ik tip, şanzımanları 4x2 ve 4x4 olarak 

» 

kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş ara şanzımanı çift hızlı, motoru 4 veya 6 
si l indir l i , 4 zamanlı benzinli veya dizel, oturma yeri şoför dahi l enaz 4 en çok 8 
kişilik, yüklü durumda zemine en yakın parçasının zemine mesafesi enaz 20 cm., 
karoseri çelik veya al iminyum saçtan veya sentetik maddeden veya bir kısmı çelik 

» 

veya a l iminyum saçtan bir kısmı sentetik maddeden mamul, her ik i sınıf taşıtın 
üst ve yanları su geçirmez cins branda bezi ile kaplı veya sert tavanlı (Metal veya 
sentetik madde ile kaplı) kalori ferl i olacaktır. 

Madde 2 — a) Listenin 7 - A Minibüs (Arazi hizmetleri için 4x4) maddesin
deki «Motoru 6 silindirli» ifadesi, «Motoru enaz 4 silindirli» olarak, 

b) Listenin 13. otobüs 36 kişilik 4x2 maddesindeki «Motoru 6 silindirli» ifa
desi «Motoru enaz 5 silindirli» olarak, «Kullanılabilir enaz i k i kapılı» ifadesi «Kul
lanılabilir en az üç kapılı» olarak. 

c) Listenin 15. Kamyon tam yüklü ağırlığı 3501 kg. dan fazla (4x2) madde
sindeki «Motoru 4 veya 6 silindirli» ifadesi, «Motoru enaz 4 silindirli» olarak, 

d) Listenin 16. Kamyon tam yüklü ağırlığı enaz 9.000 kg. (4x2) maddesinde
k i «Motoru 6 silindirli» ifadesi, «Motoru enaz 5 silindirli» olarak, «Tam yüklü ağır
lığı enaz 9.000 kg. (4x2)» ifadesi «Tam Yüklü ağırlığı enaz 12.000 kg.» olarak, 

e) Listenin 17. Kamyon tam yüklü ağırlığı 12.000 kg. (6x2) (6x4) maddesin
deki «motoru 6 veya 8 silindirli» ifadesinin «Motoru enaz 5 silindirli» olarak, «Tam 
yüklü ağırlığı enaz 12.000 kg.» ifadesi «Tam yüklü ağırlığı enaz 17.000 kg.» olarak, 

değiştirilmiştir. 

Madde 3 — Listenin 17 - A maddesinde yer alan; 
17 — A «Kamyon Tam Yüklü ağırlığı enaz 12.000 kg. (Tandem 6x2) : 
— i k i kapılı, arka tekerlekleri çift akslı (Tandem) 6x2, a rka i k i tekerleği 

muharr ik tip, tandeme 16 tondan fazla yük gelmiyecek şekilde imal edilmiş, arko 
tekerlekleri çift lastikli , motoru 6 veya 8 si l indir l i , dizel, şoför mahal l i çelik saç veya 
sentetik maddeden veya b ir kısmı çelik saç ve bir kısmı sentetik maddeden mamul, 
kaloriferli , tam yüklü ağırlığı enaz 12.000 kg.» ifadesi, 
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«Kamyon Tam Yüklü Ağırlığı enaz 17.000 Kg. (6x2) 
— iki kapılı, arka tekerlekleri çift akslı (6x2) üçüncü dingil terazili sistem 

olacak ve yükü iki dingile dağıtacak konstrüksüyonda tandeme 16 tondan fazla 
yük gelmiyecek şekilde dizayn edilmiş, 3. dingil tekerlekleri tek veya çift lastikli, 
motoru enaz 5 silindirli, dizel, şoför mahalli çelik saç veya sentetik maddeden veya 
bir kısmı, çelik saç ve bir kısmı sentetik maddeden mamul, kaloriferli, tam yüklü 
ağırlığı enaz 17.000 Kg.» olacaktır. 

şeklinde değiştirilmiştir. . 

Madde 4 — a) Listenin 8. pick - up (Kamyonet) Şehir içi. hizmetleri için 
(4x2) maddesindeki «Şoför dahil 2 kişilik» ifadesi, «Şoför dahil 2 veya 4 kişilik 
(Çift sıralı) kamyonet» olarak, 

b) Listenin 9. pick - up (Kamyonet) şehir - dışı hizmetleri için (4x2) mad-
desindeki «Şoför dahil 3 kişilik» ifadesi «Şoför dahil 3 veya 6 kişilik (Çift sıralı kam-
yonet)» olarak, 

değiştirilmiştir. 

Madde 5 — Listenin «Bu standartda riayet edilmesi gereken hususlar» bölü-
münü; 

a) 7. madde olarak «Tüm taşıtların garanti süresi taşıtların müşteri daireye 
tesliminden itibaren geçerli olmak üzere 12 ay veya 12.000 km. den aşağı olamaz,» 

b) Listenin 2. Her taşıt aşağıda yazılı avadanlıklarla birlikte satın alına-
caktır maddesine; 

— 1 adet Pense (İzoleli) 
— l'er adet düz ve yıldız tornavida 
— 2 adet Reflektör (Üçgen tipi) 
— 1 adet Ecza Çantası (Muhteviyatı ile), 
— l'er adet çekme halatı ve takoz, 
— ı adet Takım çantası (Metal), 
— 1 Takım patinaj zinciri, 
takımlarının ilave edilmesi ve söz konusu maddelerin işlerlik kazandırılması, 

ifadeleri 

ilave edilmiştir. 
Madde 6 — Listenin; 5.-6'. Kaptıkaçtı (Minibüs), 8-9. Pick - up (Kamyonet), 

11. - 12 Panel, 18.-19. Ambulans maddelerinde yer alan «Şehir-içi ve Şehir-dışı» 
ifadelerinin kuruluşlarca yanlış anlaşılma ve yorumlara sebebiyet vermesi nede-
niyle bu ifadelerin kaldırılarak her biri tek sınıf altında motor güçleri esas alınarak 
iki tip olarak düzenlenmiştir. 

• 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

8 Mayıs 1985 tarihinde uygulanan 1 Gr. 995,0 ayar altının • 
Alış Fiyatı : l'L. 5330.00 
Satış Fiyatı : TL. 5380.00 dır. 

9 Mayıs 1985 tarihinde uygulanacak esas kur: 
1 ABD Doları = TL. 498.19 dır. 
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Yargı ilânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Ankara 10 Nolu Banker Tasfiye Kurulu 

Başkanlığından : 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE MENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kuıulumuzca Yürütülen Banker Feti Ekinci Banksan Men-

kul Değerler Yatırım A. Ş. ne ait olup, aşağıda miktarı ve muhammen bedelleri 
gösterilen okul sıraları ve muhtelif mobilya makinaları açık artırma ile Kurulu-
muzca satışı yapılacaktır. 

TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ: 10.338.900 — 
Fiau Tutarı 

C i n s i Miktarı TL. TL. 

Bezir yağı 1 Teneke 1.500 1.500 
Ol ul sırası oturağı ilo birlikte 200 Ad. 8.500 1.900.000 
Plastik pabuç 2000 Ad. 10.000 10.000 
Civata somun 200 Kg. 60.000 60.000 
Demir pırofil okul sırası iskeleti 35 Ad. 2.500 87.000 
Kaplama deforma olmuş Belirsiz 3.000 3.000 
Su altında kalmış sıra üstü 300 Ad. 500 150.000 
Çelik masa (Eski) 2 Ad. 2.500 5.000 
Elektrik sobası (Eski) 2 Ad. 3.000 6.000 
Plastik hortum (Çok eski) 100 Met. 500 500 
Soba borusu (eski) 30 Met. 2.500 2.500 
Saç soba (çok eski) 4 Ad. 1.000 4.000 
Tabela 1 Ad. 500 500 
Müdür masası 2 Ad. 20.000 40.000 
Memur masası 2 Ad. 5.000 10.000 
Sandalye 3 Ad. 1.000 3.000 
Kasa 1 Ad. 50.000 50.000 
Şerit testere makin ası 60 lık 1 Ad. 200.000 200.000 
Fireze 2 Ad. 175.000 350 000 
Zımpara makinası 1 Ad. 175.000 175.000 
Kalınlık 1 Ad. 190.000 190.000 
Daire testere 1 Ad. 180.000 180.000 
Komple pilaııya 2 Ad. 225,000 450.000 
Şerit testeıc 80 lik 1 Ad, 250.000 250.000 

I 
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Fiatı Tutarı 
C i n s i Miktarı TL. TL. 

Daire testere (ikinci katta) 2 Ad. 180.000 360.000 
Fireze 2 Ad. 175.000 350.000 
Zımpara makinası 1 Ad. 175.000 175.000 
Komple 2 Ad. 225.000 540.000 
Şerit testere 1 Ad. 200.000 200.000 
Kalınlık 1 Ad. 190.000 190.000 
Bileme taşı 1 Ad. 25.000 25.000 
Aspiratör 2 Ad. 3.000 6.000 
Dülger masası 2 Ad. 2.500 5.000 
Masa 3 Ad. 2.500 7.500 
Çelik dolap 1 Ad. 6.500 6.500 
Soyunma dolabı (ahşap) 1 Ad. 3.000 3.000 
İşkence askılığı 2 Ad. 2.500 5.000 
İşkence 450 Ad. 1.500 675.000 
Kompürosör (Cılahanede) 3 Ad. 60.000 180.000 
Ağaç torna 1 Ad. 40.000 40.000 
Dikiş makinası 1 A d 20.000 20.000 
Çivi tabancası 1 Ad. 35.000 35.000 
Parke zımpara 1 Ad. 10.000 10.000 
Dikey matkap tezgahı 1 Ad. 30.000 30.000 
El bireyzi bozuk 1 Ad. 3.000 3.000 
Zımpara taşı motoru 1 Ad. 3.000 3.000 
Boya tabancası 2 Ad. 3.000 6.000 
Telefon makinası 1 Ad. 6.000 6.000 
Demir kesme makası 1 Ad. 7.500 7.500 
Ağaç kesme dairesi 1 Ad. 20.000 20.000 
Mengene 1 Ad. 5.500 5.500 
Aspiratör 2 Ad. 4.000 8.000 
Mekanik hesap makinası 1 Ad. 80.000 80.000 
Döşeme tabafıcası 2 Ad. 10.000 20.000 
Makam koltuğu 2 Ad. 7.000 14.000 
Yangın söndürme 8 Ad. 3.500 28.000 
HaJıfleks tahmini 4 m2 civarında 4 m2 1.500 1.500 
Kaynak makinası silindir tipi 4 Ad. 40.000 160.000 
10 mm el matkabı 2 Ad. 7.000 14.000 
Pırofil kesme makinası 1 Ad. 70.000 70.000 
Elektrik motoru (bozuk) 1 Ad. 15.000 15.000 
Komple kurutma fırını ve ilavesi 1 Ad. 100.000 100.000 
Kaynak makinası 2 Ad. 20.000 40.000 
Tezgah matkabı büyük tip 1 Ad. 45.000 45.000 
Demir kesme makinası testeresiz 1 Ad. 60.000 60.000 
Jet taşı 1 Ad. 15.000 15.000 
İkinci kalite mal masa tablası 27 Ad. 1.500 40,500 
İkinci kalite mal masa tablası 38 Ad. 1.500 57.000 
İkinci kalite mal raf aynalık 157 Ad. 750 117.750 
Aynalık okul sırası için ham 240 Ad. 300 72.000 
Oturak tahtası ilk okul sırası için 16 Ad. 1.250 20.000 
İlk okul sırası kızak tahtası 1500 Ad. 100 150.000 
Orta okul masa tablası 58 Ad. 1.500 87.000 
Orta okul masa raf aynası 149 Ad. 350 52.150 
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Fiatı Tutarı 
C i n s i Miktarı TL. TL. 

Orta okul masa aynalık 324 Ad. 250 81.000 
Orta okul masa oturak tablası 86 Ad. 1.250 107.000 
Mevcut tutkal 280 Kg. lık 9 bidon tahmini 2520 Kg. 300 756.000 
Mevcut sunta 16 Ad. 3.500 56.000 
Yazı tahtası çerçevesi 17 Ad. 1.500 25.500 
Kamyon yanı kısa kereste 4 m' civarında 4 m' 10.000 10.000 
3 M3 Masiflik 3 m1 7.000 7.000 
Bodrum katta kısa kereste 1 m' civarında ı mJ 2.500 2.500 
Demir masa 4 Ad. 2.500 10.000 
Demir oturak 3 Ad. 2.500 7.500 
Tuğla damda tahmini olarak 1000 Ad. 50 50.000 
Öz boya astar 10 Teneke 6.000 60.000 
Civata tahmini 100 kg. (rondelalı) 100 Kg. 30.000 30.000 
Masa üstü 240 Ad. 1.500 360.000 
Oturak altı (Tahtası) 206 Ad. 1.250 257.500 
Oturak arkası 300 Ad. 700 210.000 

tik açık artırma 27/5/1985 günü saat 14.00 de ikinci artırma 28/5/1985 günü 
aym saatte Siteler Dikmeli Sok. No. 194 adresinde yapılacaktır. Şartname ve men-
kulleri görmek isteyenler Kurulumuza müracaat edebilirler, 

îlân olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 10 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Fethi Ekinci (Ekinci Ticaret 

Banksan Yatırım Sanayi) adına kayıtlı bulunan Ankara'nın Kızılay Semti Fevzi Çak-
mak Sokaktaki 1166 ada 7 parselde kayıtlı 2 kat 5 No. lu Daire (Büro) açık artırma 
suretiyle Kurulumuzca satılacaktır. 

Muhammen bedeli: 11.000.000.—TL. 
Gayrimenkul Ankaranm Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak Sokakta ta,i 15 

No. lu apartman olup, eskiden betonarme karkas kaloriferli ve asansörlü olarak bod-
rum, zemin 5 normal tamamı 7 katlı 20 daireli 2 mağazalı inşa edilmiş bir apartman-
dır. Alakalı hissesine düşen 2. katta 5 no. lu dairesi ile müşterek yerlerine sahiptir. 
İlgili daire 3 oda 1 salon ve müştemilattan ibarettir. Döşeme kaplamaları parke, mar-
ley ve karomozayik olup, ilgili daire ön cephededir. 

İlk artırma 30/5/1985 günü saat 14.00 da yapılacak ilk artırmada bulunan ol-
maması ve muhammen bedelinin % 75 inden aşağı teklifte bulunulması halinde 
ikinci artırma 11/6/1985 günü aynı yer ve saatle yapılacaktır. 

Tasfiye Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Şartname ve ek bilgi almak isteyenler Kurulumuza müracaat edebilirler. 
İlan olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 10 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Fethi Ekinci (Ekinci Ticaret 

Banksan Yatırım Sanayi) adına kayıtlı bulunan Ankara'nın Kızılay Semti Fevzi Çak-
mak Sokaktaki 1166 ada 7 parselde kayıtlı 2 kat 4 No. lu Daire (Büro) açık artırma 
suretiyle Kurulumuzca satılacaktır. 
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Gayrimenkulun Muhammen bedeli : 10.000.000,— TL. 
Gayrimenkul Ankaranın Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak Sokakta taj 15 No. 

lu apartman olup, inşaatı eskiden betonarme karkas kaloriferli ve asansörlü olarak 
bodrum, zemin 5 normal tamamı 7 katlı 20 daireli 2 mağazalı inşa edilmiş bir apart-
mandır. Alakalı hissesine düşen 2. katta 4 no. lu dairesi ile ortak yerlerine sahiptir. 
İlgili daire 3 oda l salon ve müştemilattan ibarettir. Döşeme kaplamaları parke, mar-
ley ve karomozayik olup, daire arka cephededir. 

İlk artırma 29/5/1985 günü saat 14.00 de yapılacak ilk artırma da teklifte bulu-
nan olmaması ve muhammen bedelinin % 75 inden aşağı teklifte bulunulması ha-
linde ikinci artırma 10/6/1985 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Tasfiye Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Şartname ve ek bilgi almak isteyenler Kurulumuza müracaat edebilirler. 
İlan olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 5 No. lu Banker Tasfiye Kurulu Başkan-
lığından : 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE OTO SATIŞI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Alper Yüceere ait olup, ha-

len Büyük Sanayi 1. Cadde 68 numarada Acar Ticaretin önünde, gayri faal durumda 
bulunan, 1954 model Oldsmobil marka 06 AZ 166 plaka nolu otomobil 30/5/1985 gü-
nü saat 10.30 da G. M. K. Bulvarı No. 6 Kat. 3 de 5 No. lu Tasfiye Kurulunda bedeli 
peşin alınmak suretiyle satılacaktır. 

Bu ihalede alıcı çıkmadığı takdirde, satış 31/5/1985 günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. Satıştan önce % 10 teminatın Kurula yatırılması gerekmektedir. 

Oto hurda durumunda olup, muhammen bedeli 50.000.— TL dır. Birinci ihale-
de, muhammen bedelin % 75 inden aşağısına satış yapılmayacaktır. Katma Değer 
Vergisi alıcıya aittir. 

Satışla ilgili geniş bilgi ve şartname Tasfiye Kurulundan temin edilebilir. 
İlan olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Ankara ıo No. lu Bank«- Tasfiye Kurulu 
Başkanlığından: 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Feti Ekinci (Ekinci Ticaret 

Banksan Yatırım Sanayi) adına kayıtlı bulunan Ankara Merkez ilçesi Sakarya Ma-
hallesi Çıra Sokaktaki 2751 ada l parselde kayıtlı binanın tamamı açık artırma sure-
tiyle Kurulumuzca satılacaktır. 

Muhammen bedeli 30.000.000 TL. dır. 
Gayrimenkul Ankara'nüı Merkez ilçesi, Sakarya Mahallesinde Başşehir So-

kalta Çıra Sokaklarının kesiştiği köşe başında inşaatı eskiden kargir olarak inşa 
edilmiş sobalı bodrum zemin 2 normal katlı, tamamı 6 daire 3 dükkan bir bodrumlu 
apartmandır. 

Döşeme kaplamaları mozayik duvar badana doğramalar yağlı boyadır. 
İlk artırma 14/6/1985 günü saat 10.30 da yapılacak ilk artırmada teklifte bu-

lunan olmaması ve muhammen bedelinin % 75 inden aşağı teklifte bulunulması ha-
linde ikinci artırma 24/6/1985 günü aynı yer ve saatte Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
No. 6 Kat. 4 de yapılacaktır. 

Tasfiye Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Şartname ve ek bilgi almak istiyenler kurulumuza müracaat edebilirler. 
İlan olunur. 



TASARRUI'lıARI KORIMA PON'J ANKARA 10 NO.LI 
BANKER TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLD-lRİmİŞTIR. 

İCRA VE İjîIAS KANUNUNUN 2 0 6 , 207 'NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENL-iNEN VE AYNI KANUNUN 232 , 2 3 5 ' İ N C İ MADDELERİ 
İIE35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞİK 1 5 . MADDESİNİN 1 NIMARALI FIKRASI UYARINCA İLÂNI GEREKEN EK 
SIRA CETVELİDİR. 

BANKERİN ADI SOYADI VEYA UNVANI : Yurdun T i c a r e t İ n ş . v e S a n . A . ş . {S.Ayhan AFŞAR) 
İKAMETGAH YADA İŞYERİ ADRESİ : A t a t ü r k B u l v a r ı N o : 8 8 / 1 6 ANKARA 

KAYIT 
SIRA ALACAKLININ TALEP EDİLEN 
NO ADI VE SOYADI ANAPARA FAİZ 

153 Mehmet VARIŞLI 7 5 0 . 0 0 0 1 0 2 . 1 3 2 
225 S e v g i ENÇKtİ 1 0 0 . 0 0 0 20 .000 

1552 Beyza ÖZSR 1 0 0 . 0 0 0 20 .000 
1553&Mlizeyyen BENER 150 .000 30 .000 
1553 Nez ihe ERGOKMEN 350 .000 7 0 . 0 0 0 
1 5 5 y k G i l n a l YOLDAŞ 1 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 
1662 Aybars HÜN2RMAN 
1663 Vedat YÜKSEL 
1664 Necdet SOLAK 
1665 A r s a y u l s HUNERMAN 
1666 Can BARKIN 2 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 
1711 B i l a l YÖRJKOĞLU 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 
1784 Ç .Yı lmaz YARAŞ 200 .000 4 0 . 0 0 0 
2224 Vahap KDLÇAŞI 1 0 0 . 0 0 0 
2250 Nevhis BIYIKLILAR 350 .000 3 5 . 0 0 0 
2251 2250 i l e b i r l e ş t i r i l d i . 
2256 Oaman GÖNENÇ 1 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 
2663 Durak DİLEKCAN 2 2 0 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 
3087 Gülendam ÇATAK 1 1 0 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 
3535 S e l ç u k ÇANAKKALELİ 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 
3661 Makbule ERKKEN 2 0 0 . 0 0 0 20 .000 
3880 Ş e f i k EMEKLİ 5 . 2 0 0 . 0 0 0 1 . 6 5 0 . 0 0 0 
4063 Naci ÖZSttVARİ 4 3 0 . 0 0 0 6 3 . 0 0 0 
4064 Yeni V e r g i Da i .Md. 2 2 5 . 0 0 0 

m a s . 
k a b u l e d i l e n 
a n a e a r a f a i z m a s . 

r e d d e d i l e n 
a n a p a r a f a i z m a s . 

I I J C 

2 0 ö ö 
s ı r a 

t a s . 
k . k . 

_ 7 5 0 . 0 0 0 2 6 . 8 4 7 _ 7 5 . 2 8 5 - 6 k . r . 
— 1 0 0 . 0 0 0 20.000 - - - - 6 k . 
— 1 0 0 . 0 0 0 20.000 — — — 6 k . 
— 1 5 0 . 0 0 0 30 .000 — — - — 6 k . 
— 3 5 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 — — - — 6 k . 
- 1 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 — - - — 6 k . 

1 5 . 7 8 0 - - 6 . 7 0 0 — - 9 . 0 8 0 6 k . r . 
1 6 . 5 q 0 — — 6 . 7 0 0 — - 9 . 8 0 0 6 k . r . 
3 6 . 5 1 2 — — 1 1 . 7 0 0 — - 2 4 . 8 1 2 6 k . r . 
1 3 . 7 2 9 — — 5 . 7 0 0 — — 8 . 0 2 9 6 k . r . 
1 2 . 1 5 5 200.000 20.000 7 . 1 6 5 — — 4 . 9 9 0 6 k . r . 

— 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 — — — — 6 k . -
— 200.000 4 0 . 0 0 0 — — — — 6 k . 
— 1 0 0 . 0 0 0 115 — - 6 k . 
- 3 5 0 . 0 0 0 3 5 . 0 0 0 — — — 6 k . 

1 0 0 . 0 0 0 20.000 _ _ _ _ 6 k . 
220.000 12.000 - - - — 6 k . 

_ 110.000 1 1 . 0 0 0 — — — - 6 k . 
_ — — — 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 — 6 Red 
_ - - - 200.000 20.000 - 6 Red 
- 5 . 2 0 0 . 0 0 0 - - — 1 . 6 5 0 . 0 0 0 - 6 k . r . 
— 430.000 6 3 . 0 0 0 — — — — 6 k . 
- 2 2 5 . 0 0 0 - - - - — 5 k . 
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A Ç I A L A K A L A R 

1 - 1711 . S ı radak i a l a c a k , 1 7 . 2 . 1 9 8 3 Tar ih 17962 S a y ı l ı Resmi Gazete de yay ın lanan s ı r a c e t v e l i n d e B i r o l 
Y J R U K O G L U adına yay ın lanmış o lup» Mahkane Kararı g e r e ğ i B i l a l Y Ö R Ü K O Ğ L ' J o l a r a k d ü z e l t i l m i ş t i r . 

2 - 2224 S ı radak i f a i z a l a c a ğ ı n a Mahkeme İCararı g e r e ğ i 1 1 5 . - T L . y a z ı l m ı ş t ı r . 
3 - 1664 S ı radak i masraf a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e 1 7 0 0 . - T L . ilçen. Mahkeme Kararı g e r e ğ i 1 1 . 7 0 0 . - T L . o l a r a k 

düze l t i l i r , i ş t i r . 
4 - 1663 S ı radak i masraf a l a c a ğ ı ö n ç e k i s ı r a c e t v e l i n d e 1 7 0 0 . - T L . iken Mahkeme İCararı g e r e ğ i 6 . 7 0 0 . - T L . o l a r a k 

d ü z e l t i l m i ş t i r . 
5 - 1662 S ı r a d a k i masraf a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e 1 7 0 0 . - T L . i k e n Mahkeme Kararı g e r e ğ i 6 . 7 0 0 . - T L . o l a r a k 

d ü z e l t i l m i ş t i r . 
6 - 1666 S ı radak i masraf a l a c a ğ ı Sncek i s ı r a c e t v e l i n d e 4 . 6 6 5 . - T L . i k e n Mahkeme Kararı g e r e ğ i 7 . 1 6 5 . - T L . o l a r a k 

düzel t i l ı r . i ş t i r . 
7 - 1665 S ı radak i masraf a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e 1 . 7 0 0 . - T L . iken Mahkeme Kararı g e r e ğ i 5 . 7 0 0 . - T L . o l a r a k 

d ü z e l t i l i r i ş t i r . 
8 - 1552 v e 1552/A S ı r a d a k i a l a c a k l a r ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e Beyza OZ3R adına t e k a lacak o l a r a k yay ın lanmış i k e n 

Mahkeme Kararı g e r e ğ i Beyza ÖZER ve Müzeyyen BiiKER adına a y r ı a y r ı yaz ı l ın , ı , j t ı r . 
9 - 1553 v e 1553/A S ı r a d a k i a l a c a k l a r s ı r a c e t v e l i n d e Nezihe ERGOKMJN adına t e k a l a c a k o l a r a k yay ın lanmış iken 

Mahkeme Kararı g e r e ğ i Günal YOLD.ı^ ve Nezihe SRGuKMJN adına a y r ı a y r ı yazı l a r a k d ü z e l t i l m i ş t i r . 
1 0 - 2256 S ı radak i a lacak öncek i s ı r a c e t v e l i n d e Duman GOLıJüNÇ adına yayın lanmış iken Mahkeme Kararı g e r e ğ i Osman 

G O N J Î N Ç o l a r a k d ü z e l t i l m i ş t i r . 
1 1 - 2663 S ı radak i f a i z a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e yayınlanmamış i k e n , Mahfeme Kararı g e r e ğ i f a i z a l a c a ğ ı n a 

1 2 . 0 0 0 . - T L . y a z ı l m ı ş t ı r . 
1 2 - 4063 S ı radak i a l a c a k ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e red e ö i l r . i ş i k e n , Mahkane i îarar ı g e r e ğ i 4 3 0 . 0 0 0 , - T L . anapara, 

6 3 . 0 0 0 . - T L . f a i z a l a c a ğ ı y a z ı l m ı ş t ı r . 
1 3 - 2250 v e 2251 S ı r a d a k i a l a c a k ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e şükran GOK v e Nezihe BIYIKLILAR adına sehven yayınlanmış 

o l u p , 6 . 1 2 . 1 9 8 3 gün ve 207 S a y ı l ı I<iırul -'<ararı i l e Nevhis BIYIKLILAR adına t e k a l a c a k o l a r a k d ü z e l t i l m i ş t i r . 
1 4 - 3535 S ı r a d a k i a la cak öncek i e ı r a c e t v e l i n d e 2012 s ı r a d a da mükerrer o l a r a k ' y a y a r . land ığmdan 1 2 . 1 2 . 1 9 8 3 gün ve 

209 S a y ı l ı Kurul Kararı i l e red e d i l m i ş t i r . 
1 5 - 3087 S ı radak i faiz a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e yayınlanmamış o l u p , Mahkeme Kararı g e r e ğ i f a i z a l a c a ğ ı n a 

1 1 . 0 0 0 . - T L . y a z ı l m ı ş t ı r . 
1 6 - 3661 Sırada'ni a l a c a k öncek i s ı r a c e t v e l i n d e 3293 s ı r a d a da mükerrer o l a r a k y a y m l a n d ı ğ m d a n 2 3 . 1 2 . 1 9 8 3 gün ve 

217 S a y ı l ı Kurul Kararı i l e red e d i l m i ş t i r . 
1 7 - 3880 S ı r a d a k i a l a c a k ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e red e d i l m i ş o l u p . Mahkeme Kararı g e r e ı i 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . - T L . anapara 

y a z ı l m ı ş t ı r . 
1 8 - 153 S ı r a d a k i f a i z a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e 2 0 . 0 0 0 . - T L . o l a r a k yayınlanmış o l u p , Mahkane Kararı g e r e ğ i 

2 6 . 8 4 7 . - T L . o l a r a k d ü z e l t i l m i ş t i r . 
1 9 - 225 S ı r a d a k i f a i z a l a c a ğ ı ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e sehven 2 . 0 0 0 . - T L . y a y ı n l a n d ı ğ ı n d a n , 2 0 . 0 0 0 . - T L . o l a r a k d ü z e l -

t i l m i ş t i r . 
2 0 - 1784 S ı radak i a l a c a k ö n c e k i s ı r a c e t v e l i n d e Ç.Yılmaz YA,, AR adına yay ın lanmış o l u p . Mahkeme Kararı g e r e ğ i Ç. 

Yı lmaz YARA^ o l a r a k d ü z e l t i l m i ş t i r . 
2 1 - 4064 S ı r a d a k i Yeni V e r g i D a i r e s i Müdürlüğünün a l a c a ğ ı 48 S a y ı l ı K.H.K.nin Ek 39.maddesi g e r e ğ i s ı r a c e t v e l i n e 

y a z ı l ı r , ı ş t ı r . 
İ l g i l i l e r d e n bu s ı r a c e t v e l i n e i t i r a z d a bulunmak i s t e y e n l e r i l â n t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 gün i ç i n d e Ankara 
3 . A s l i y e T i c a r e t Mahkemesine b a ş v u r a b i l i r l e r . 
İ l â n Olunur . 
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Bünyan Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No-. 1980/218 
K. No : 1983/72 
Karakolda müessir fiil, hakaret, kötü muamelede bulunmak suçlarından sa-

nıklar Muharrem Tahta ve arkadaşlar) hakkında mahkememizin 24/5/1933 tarih 
ve 1980/218 Esas 1983/72 sayılı kararı ile TCK. nun 245/1, 647 S.K. nun 4. 6 ncı mad-
deleri gereğince netıceten 2.700.— lira ağır para cezasının ertelenmesine dair karar 
sanığın gıyabında verildiği tüm arn„ alara rağmen Hacı oğlu Şehriban'dan olma 
1957 doğumlu Sivas ili Hafik ilçesi Asırcık köyü nüfusuna kayıtlı sanık bulunama-
dığından 7201 sayılı tebligat Kanununun 8. maddesindeki esaslar dairesinde tebli-
ğe yarar açık adresi tesbit edilemediğinden aynı Kanunun 29, 30, 31. maddeleri ge-
reğince hükmün Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 6036 

Adana l. Sulh Ceza Yargıçlığından: 

E. No : 1982/662 
K. No : 1984/163 
Hırsızlığa teşebbüs suçundan sanık Satılmış Altıntaş hakkında Mahkememizin 

7/2/1984 günü ve esas 1982/662 karar 1984/163 sayılı ilamiyle TCK. nun 49l / i lk-62 
622 - 647/4 - 40 - 525 maddeleri uyarınca (4.000) TL. ağır para ve 1 ay 10 gün emni-
yeti umumiye nezareti cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş 
olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde 
adresinde adresinin tebliğ edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 
29. 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 6023 
— 9 

Ankara İflas Memurluğundan: 

1985/12 
Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 20/1/1985 tarih 1984/783-54 sayılı ka-

rarları ile iflas tasfiyesine başlanılan Müflis Fikret Şahingil'in tasfiye işleminin 
t.l.K. nun 219 ncu maddesi gereğince adı tasfiye olarak yapılmasına karar veril-
miştir. Alacaklılar ile istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bun-
ların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde memurluğumuza kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri, müflise borcu olan-
lar aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halin cezai so-
rumluluk gerektireceği, müflisin mallarını her ne süretle olursa olsun ellerinde bu 
lunduranlar o mallar üzerindeki haklan saklı kalmak şartiyle bunlan aynı süre 
içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse 
cezai sorumluluğa uğrayacaklan ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 
12/6/1985 günü saat 14.30 da iflas memurluğunda ilk alacaklılar toplantısı yapıla-
cağından alacalı ların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili temsilci göndermeleri 
müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerin ve borcu tekeffül eden sair kimse-
lerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan ve tebliğ olunur. 

607U 
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Bakırköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 1982/322 
K. N o : 1984/622 
28/3/1982 suç tarihi itibariyle 6136 sayılı Kanuna muhalefet etmekten sanık 

olup Tokat, Erbaa, Cumhuriyet Mah. H. 150 de nüf. kayıtlı Abdullah ve Emine'den ol-
ma 1339 D. lu, Ayşe Erer hakkında Mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda-, 
sanığın beraatine, sanıkta yakalanıp elde edilen tabanca ve 1 adet şarjörün TCK. 
nun 36. maddesi gereğince müsaderesine mütedair Mahkememizden verilen 
14/11/1984 tarihli gıyabi hüküm sanık aranıp bulunamadığından tebliğ edilememiş 
olup 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete'-
de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sa-
yılmasına, karar verildiği ilân olunur. 

5042 

Bakırköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1984/436 
K. No : 1984/638 
20/5/1984 suç tarihi itibariyle reşit olmayan mağdureyl rızası ile alıkoymak 

suçundan saııık olup, İstanbul, Fatih, Kocamustafapaşa Yalı Mah. H. 46. C. 44. S. 121 
de nüf. kayıtlı Zeki ve Saime'den olma 1964 D. lu Ümit Ertürk'ün hakkında Mah-
kememizde yapılan duruşmalar sonunda hareketine uyan TCK. nun 434/1. maddesi 
uyarınca kamu davasının teciline, zaman aşımına kadar sanık tarafından haksız 
yere boşanma vukua geldiği takdirde duruşmanın kaldığı yerden devamına müte-
dair verilen 19/11/1984 tarihli gıyabi hüküm sanık aranıp bulunamadığından 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen 
tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, karar ve-
rildiği ilân olunur. 5943 

« 
Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinden 

E. No : 1984/818 
K. No : 1984/829 
Müstehcen neşriyat satmak suçundan Mahkememizin 22/11/1984 tarihli ilamı 

ile T.C.K. nun 428., 72, 36, 647 S.K. 4 maddeleri gereğince Oniki Bin lira Ağır Para 
cezası ile hükümlü Kemal oğlu 1963 doğumlu Yaşar Özbağ'ın hakkındaki gıyabi hü-
küm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı tebligat yasasının 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ka-
rarın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

5 9 4 4 

Kars 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1958/80 
Davacı Çoşkun Yılmazel tarafından davalı Halime Yılmazel aleyhine açmış 

olduğu boşanma davasının duruşmaları sırasında: 
Davalı adresinde bulunmadığından Resmi Gazete ile ilânına karar verilmiş 

olduğundan, davalı Halime Yılmazel'in tayin edilen 17/5/1985 günü saat 9.00 da 
duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği 
takdirde davaya yokluğunda devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

5938 
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Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. N o : 1984/1694 
K. No : 1984/1867 
Alkollü vasıta kullanmak suçundan sanık Süleyman Bohçacı hakkında mah-

kememizin 26/10/1984 günü ve esas 1984/1694 karar 1984/1867 sayılı ilamiyle 6085 
S. K. nun 31 - 58/C - 647/4 - 72. maddeleri uyarınca 6.750 TL. hafif para cezasıyla 
mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat 
Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde/adresinin tesbit edilme-
diği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca 
hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine. 

îlanm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 6022 

Bursa 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/971 
Davacı Emine Usanmaz vekilleri Avukat Sadun Erdemir ve Muammer Canı-

tez tarafından davalı Nuriye adına Bursanm Acemler Çeşmesi Mevkiinde kain tapu-
nun 115 ada, 17 parselinde kayıtlı bulunan 1632 m2 miktarındaki taşınmazın taksimi 
mümkün olmayacağından satılarak satışa bedelinin hissedarlara hisseleri oranında 
taksim edilmesi istenilmiş olmakla-, Mahkememizin 20/12/1983 tarihinde yapılan 
duruşmasında dava konusu parselin satılarak satış bedelinin hissedarlar arasında 
hisseleri nisbetinde paylaştırılarak açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın gide-
rilmesine karar verilmiş olup, karar özetinin ilanından sonra kanuni süresi içinde 
temyiz edilmediği takdde hükmün kesnleşecegi hüküm hülasası yerine kaim olmak 
üzere davalı Nuriye'ye ilânen tebliğ olunur. 6081 

• 
Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1984/1085 
Davacı Mehmet Selim vekili Av. Rasim Doğan tarafından davalı Orcan As-

falt ve arkadaşları aleyhine açılan 634. sayılı Kanuna göre alacak davası sonunda. 
Mahkememizden verilen 11/4/19.35 tarhili karar davalılarda Münevver Alkı-

lıç ve Medıha Öztürk'ün adresleri tesbit edilip kendilerine, mahkememizde açılan 
davaya bakmak mahkememizin görevi haricinde olup. Asliye Hukuk Mahkemesi-
nin görevi dahitinde olduğundan davanın görev yönünden reddine dair verilen ka-
rar özeti tebligat yerine geçerli olmak üzere ilânen duyurulur. îşbu ilân neşir tari-
hinden itibaren 15 gün içinde kesinleşecektir. 6082 

Kozan İcra Memurluğundan: 

1983/3262 
Alacaklı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Kozan Şubesi Vekili Av. Mustafa Demir-

cili'ye masraflar hariç 346.000 TL. ödemeye borçlu îmamoğlu Hürriyet Mahallesin-
den olup, halen adresi meçhul Hanifi Kaili hakkındaki icra takibinde: 

Alacaklı İpotekli taşmmaz'm paraya çevrilmesini istemekle gayrimenkul sa-
tış ilanı yerine tebliğ edilmek üzere birinci satış gününün 3/6/1985 tarih saat 11.00/ 
12.00 arası, 2. satış gününün 13/6/1985 Pazartesi günü aynı saat ve yerde yapılacağı 
satış ilânı yerine olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6077 
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Ankara Asliye 12. Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/499 
Davalı: Beate Adelheid Gudrun Wolski - Dibek, Hartaannssweiler Str. 86 

b Von Der Hühne 6230 Frankfurt/Main - 80 
Davacı Yaşar Dibek tarafından aleyhinize açılmış bulunan boşanma dava-

sında Mahkememizden verilen 9/12/1983 tarih ve 1983/499 esas 1983/646 sayılı ka 
rarla Çorum ili. Osmancık ilçesi, Güney Mahallesi, hane 134. cilt 05/04, sayfa 05 de 
nüfusa kayıtlı Salih oğlu Şerife'den olma 1/1/1942 D. lu Yaşar Dibek ile Batı Al-
manya Uyruklu Helmut Regnar ve Mildegord Margarete kızı 1957 D. lu Beata Adel-
heid Gudrun VVohki - Dibek'in TKM. Mad: 134 -150. geregince boşanmanıza, taraflar 
hakkında madde 142 tatbikine takdiren yer olmadığına, masrafların davacı üzerinde 
bırakılmasına 500 TL. ilam haremin peşin alınan 500 TL. harçtan mahsubuna, baş-
kaca harç alınmasına gerek olmadığına Yargıtay yolu açık olmak üzere karar veril-
miştir. 

İşbu ilamın neşrinden itibaren 30 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağın-
dan müteakip 30 gün içinde temyiz etme hakkınız bulunduğundan kararı tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6064 

Refahiye Sulh Ceza Mahkemesinden: 

E. N o : 1984/127 
K. N o : 1984/299 
Sanık: Çevriye Mayalı, Ali kızı, Naciye'den olma, 1959 doğumlu, Sungurlu 

ilçesinin Fevzipaşa mahallesinden: 
Suç: Hırsızlık 
Suç Tarihi: 4/6/1984 
Hırsızlık suçundan sanık yukarıda açık adresi yazılı Çevriye Mayalı hakkın-

da TCK. nun 491/ilk, 522, 525, 40. maddeleri gereğince iki ay hapis ve bu ceza müd-
deti kadar Emniyeti Umumiye nezareti altında bulundurulması, hapis cezasının 
647 Sayılı yasanın 4. maddesi gereği günlüğü 300 liradan Onsekizbin lira Ağır Para 
cezasına çevrilmesine 28/12/1984 tarihinde karar verilmiş ve fakat sanığın adresi 
meçhul kaldığından, tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 
28, 29, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren 
Onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

6081 

Adana 3. Asliye Ceza Yargıçlığından : 

E. Nü: 1984/3 
K. N o : 1964/707 
Noksan gramlı ekmek imal etmek suçundan sanık Şevki ve Emine'den olma 

1955 D. lu İbrahim Fırat hakkında mahkememizin 8/10/1984 günü ve Esas 1984/3 
Karar 1984/707 Sayılı ilamiyle TCK. 363/1, 647 S. K. nun 4. maddeleri uyarınca 1,700 
lira ağır para cezası ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup 
sanığın 7201 sayılı tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adre-
sinde adresinin testait edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 
ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 6087 
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Kırıkhan Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1984/137 
Dâvacı Osman Sarıçam vekili Av. ihsan Sıraç tarafından davalı Hasan Çelik 

aleyhine açılmış olan Hükmen Tahsil (Alacak) davasının yapılan duruşmasında 
verilen ara kararı gereğince; 

Karar gereğince duruşmanız 5/6/1985 günü saat: 9.00'a bırakılmıştır. Duruş-
maya gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde gıyabınızda karar ve-
rileceği ilanen tebliğ olunur. 5787 

Kırıkkale 2. İcra Memurluğundan: 

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
1983/1992 
Alacaklı Hüseyin Altıntaş'a borçlu Hakkı Demircan'ın K. Kale Kurtuluş Ma-

hallesi 1 parsel sayılı gayrimenkulde adına isabet eden 281 metre kare miktarın-
daki arsa ve üzerinde bulunan 3 katlı daire açık artırma suretiyle satılarak para-
ya çevrilecektir. 

Satılacak olan gayrimenkulde hissedar aşağıda açık kimlikleri yazılı şahıslara 
satış ilanının tebliğ edilemediğinden ilanın gazetenizde ilânen tebliğine karar veril-
miştir. 

Satışı yapılacak olan gayrimenkulün 1 nci artırması 18/6/1985 Sah günü saat 
15.00 - 15.30 arasında Kırıkkale İkinci İcra Dairesinde yapılacaktır. 1 nci satışta mu-
ammen kıymetin % 75 ini bulmadığı veya alıcı çıkmadığı takdirde ikinci açık artır-
manın 28/6/1985 Cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde yapılmasına, o gün en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

Bu gayrimenkulde hissedar olan aşağıda adlan yazılı şahıslara satış ilanı-
nın ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan gayrimenkulde hissedar olan bu 
şahısların satışı yapılacak gayrimenkule karşı bir itirazları bulunup, bulunmadığı-
nın, satışa itirazları varsa delilleri ile birlikte bizzat veya kendilerine bir vekil tem-
sil ettirmeleri hususu ilânen tebliğ olunur. 

Kimlikleri: 
1 — Şefik Sevinç - Bahşılı Köyünden, K. Kale 
2 — Mercan Altunbaş Kurtuluş Mah. sinden Kırıkkale 
3 — Fevzi Yenikardeş, Kurtuluş Mah. sinden - Kırıkkale 
4 — Celal Çetin - Gürler Mah. 24 ncü Sok. N o : 22 - Kırıkkale 
5 — Yaşar Uğurer - Delice İlçesi Büyük Yağlı Köyünden 
6 — Osman Acar, Halfeli Köyünden, Kırıkkale 
7 — Sinan Kavlak, Kavlak Köyünden - Keskin 6078 

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Elmadağ Roket Fabrikası ihtiyacı için 15.000 veya 30.000 adet 
yaklaşık 127 0 mm, ila 79 mm. 0 h kapalı vaziyette 630 mm. açıldığı zaman 870 
mm. boyunda dış borusu epoksi reçineli cam elyafından, yaklaşık 270 mm. boyun-
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daki iç borusu aliminyumdan olan çelik cam. ve lastik malzemeden mamul yakla-
şık 100 muhtelif parçadan müteşekkil komple bir mühimmat aksamı imal ettirile-
cektir. 

Şartnameler ve numune Genel Müdürlük îç Alım Şube Müdürlüğünde ve Fab-
rikamızda görülebilir. 

Bu ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 20 Mayıs 1985 günü saat 17.00'ye kadar 
MKE Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğümüze göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi kıs-
men veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

5612 / 1-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdür-
lüğünden : 

SAMSUN 

1 — Aşağıda özelliklen belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. 
maddesi'nin (b) fıkrasına göre Emanet Komisyonlarınca kapalı teklif usulü ile ta-
şeronlara yaptırılacaktır. 

2 — Bu işlere ait şartname dosyalar hergün mesai saatleri içinde Bakım Baş-
mühendisliğinde görülebilir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin son müracaat günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 

a) Son üç yıl içinde benzeri özellikle 1. keşif bedelinin yarısı kadar iş yaptık-
larına dair resmi daireden alınmış «İş Bitirme Belgesi» veya 1. keşif bedeli kadar 
(C) grubu müteahhitlik karnesinin aslını, 

b) Yapı araçları bildirisini (Dosyalarında yazılı makina parkının kendi malı 
olduğuna dair fatura, demirbaş defteri, işle ilgili kiralayacağı makineler için ise iş 
adı belirtilmek sureti ile bu iş süresince aynı işte çalıştıracağına dair mal sahibi ile 
istekli arasında düzenlenmiş 1985 yılı noter tasdikli sözleşme ve kiralanan makine-
lerin mal sahibinin olduğunu belirten belgelerini eklemeleri şarttır.) 

c) 1985 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini, istekli şirket ise, şirketin halen 
faaliyette olduğuna dair belgeyi, 

d) Mali durum bildirisini ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış 1. keşif bede-
linin en az % 10'u tutarında «Banka referans mektubu»rıu, 

e) Şantiye veya Şube Şefliğinden alınmış iş yeri görme belgesini, 
f) Dilekçelerin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklıyan Taahhüt 

bildirisini, eklemeleri şarttır. 

4 — -Yeterlik belgesi» için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecik-
meler kabul edilmez. 

5 — «Yeterlik belgesi» alanların «Geçici teminata ait alındı veya banka temi-
nat mektubunu vekaleten ihaleye girenlerin noterden tasdikli vekaletnameleri ve 
ilgili servisten alacakları yeterlik belgesini dış zarfa, «Taşeron teklif ve taahhüt 
mektubu» nu iç zarfa koyarak ihale günü ihale saatinden en geç yarım saat önce 
«Emanet Komisyonu'na vermeleri, 

İlân olunur. 

Yapılacak işin cinsi: «Ayr. - Çaybaşı - Tekkiraz» il yoluna alttemel, temel ve 
ast. mıcırı nakli (Km. 9 + 000—30 + 000) 1. keşif bedeli: 64.855.467,20 TL., Geç. Tem.: 
1.950.000.— TL., Belge için şon müracaat: 22/5/1985, İhalenin Yap. tarih saat: 
24/5/1985, 10.00. 6306 / 1-1 

S a y f a : 38 



Ermenek Devlet Ormaıı İsletmesi Müdürlüğünden: 

D e p o s u n u n Parti M i k t a r ı Muh. bedeli Geçici Tem. 
A d ı Yoldurumu Ürünün Cins - Nev'l - Sınıfı adedi Adet M3. Ura Ura 

K. Çeşme Asvalt Sedir Mad. Direk 2 390 23.575 20.000 14.500 
Narlısu Asvalt 3. S. N. B. Çz. Tomruk 18 3044 577.663 29.000 496.000 
Narlısu Asvalt 3. S. K. B. Çz. Tomruk 27 3633 489.276 22.000 325.000 
Ç. Kavak Stablize 3. S. K. B. Çz. Tomruk 1 194 36.059 22.000 24.000 
Ç. Kavak Stablize Sedir Maden Direk 1 43 2.937 20.000 2.000 
Kazancı Hamy. (Or. içi) İbreli Yak. Odun 49 — 5060 Ster 3.500 538.500 
Göktepe (Or. içi) Hamy. Yapraklı Yak. Odun 3 — 391 Ster 4.500 54.000 
Göktepe (Or. içi) Hamy. İbreli Yak. Odun 7 — 824 Ster 3.500 90.000 

Ms. -Emvaller Genel Toplamı 49 7304 1129.505 
Sterli Emvaller Genel Toplamı 59 6275 Ster 

108 ; 

1 — İşletmemiz Depolarında mevcut yukarıda müfredatı yazılı 108 parti muhtelif cins Orman Ürünü Ek. 1 No. lu Model Şart-! 
name ve 2 No. lu Yakacak odunlar şartnamesi gereğince açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. | 

2 — Yakacak odunlardan Teminatı irad kaydedilen partilerin haricindekilerin tamamının bedeli ve Kanuni kesintileri peşin, 
diğer ürünler % 50 bedeli ile yasal kesintileri, % 40 faizi peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. i 

3 — Yakacak ürün satışlarına Şartnamenin 3 Maddesinde yazılı belgeleri ibraz etmek şartiyle herkes katılabilir. | 
4 — İhale 20/5/1985 Pazartesi günü saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. j 
5 — Satışa ait ilân. Şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde,! 

Civar İlçe Kaymakamlıkları ve civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde mesai saatlerinde görülebilir. | 
6 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, ihale saatinden bir saat öncesi geçici teminatlarını yatırmaları, j 

Banka mektubu vereceklerin mektuplarında İşletme adı ve ihale tarihim belirtmeleri, Makbuzları ile Komisyona müracaatları ilân 
olunur. 6224 /1-1 | 

9 M
ayıs 1965 —

 Sayı: 18749 
RESM

Î GAZETE 
Sayfa. 3ö 



Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri III. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
İçel II Müdürlüğünden : 

^ î ^ T f ' ı b e d e H ' g 6 Ç İ C İ t e m i n a t l ' i h a l e t a r i h i ' ve saati yazılı işler 2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi 
geregınce kapalı teklif usulu ,1e Tarım Orman ve Köyişleri Bakan lig! Köy Hizmetleri içel II Müdürlüğünün Gazi Mahallesi 422 Sokak 
adresindeki idare Binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Belge 
için Son Sıra 

No. 

1 — 
2 — 

3 — 
4 — 

5 
6 — 

7 — 
8 — 

9 — 
10 — 
11 — 
12 — 

i ş i n Y e r i 
K 

Içel-Mut-Çömelek Köyü II. Ks. Sulama Tesisi 
içel - Silifke - Bahçederesi Köyü Tamamlama Sul. Tes. 
İçel - Tarsus - Meşelik - Çavdarlı Köyü Onarım Sul. Tes. 
içel - Mut - Çömelek Geçici ve Sosyal Tesis inşaatı 
İçel - Merkez - Akarca Köyü II. Ks. Sulama Tesisi 
İçel - Silifke - Yenibahçe Köyü Onarım Sulama Tesisi 
İçel - Merkez - Değirmençay Köyü Sulama Tesisi 
içel Anamur-F.vciler Köyü Elektropompaj 1. Ks. Sul. Tes. 
tçel-Anamur Akıne Köyü III Ks Sulama Tesisi 
İçel-Erdemli-Aslanlı Köyü Sulama Tesisi 
İçel Mut-Hacısait Köyü Sulama Tesisi 
Îçel-Merkez-Değirmendere Köyü Sulama Tesisi 

Konusu 

S. S. T 
S. S. T 
S. S. T 
G. T. 
S. S. T. 
S. S. T 
S. S. T. 
S. S. T 
S. S. T 
S. S. T 
S. S. T 
S. S. T 

Bedeli G. Temin. Müraca. İ H A L E N İ N 
T L - TL. Tarihi Tarihi Günü Saati 

33.296.196 
5.176.746 

10.010.186 
8.000.000 

31.928.608 
7.363.042 

13.576.058 
2.457.621 

32.794.365 
6.483.876 

12.128.157 
3.053.389 

998.886,— 16/5/1985 20/5/1985 P. tesi • 9.30 
155.303,— 16/5/1985 20/5/1985 » 11.30 

300.306,— 16/5/1985 20/5/1985 » 14.30 
240.000,— 16/5^1985 20/5/1985 » 16.30 
957.859,— 16/5/1985 21/5/1985 Salı 9.30 
220.892,— 16/5/1985 21/5/1985 Salı 1130 
407.282,— 16/5/1985 21/5/1985 Salı 14.30 

73.729,— 16/5/1985 21/5/1985 Salı 16,30 
983.831,— 16/5/1985 22/5/1985 Çarş. 9.30 
194.517,— 16/5/1985 22/5/1985 » 11.30 
363.845,— 16/5/1985 22/5/1985 » 14.30 
91.602,— 16/5/1985 22/5/1985 » 16 30 

bilir. 
Bu işlere ait ihale işlem dosyaları hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak içel Koy Hizmetleri II Müdürlüğünde görüle-

„ * T 1'. 5 ^ 9 Sıra No. daki işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu Müteahhitlik Karnesini, Sıra No 2 3 4 6 7 8 10 
11, 12 işler ıçm (C) grubu Müteahhitlik Karnesini veya benzer işleri bitirdiğini gösterir Iş Bitirme Belgesini, 

i — Yapı Araçları Bildirisi (Örnek: 1) : 

şahin v l v f k f J Î n J ' - ' 7 ' 1 0 ' U d e k l İ Ş İ e r İ Ç İ D , m İ k t a n V e Ç 6 5 İ t l e r İ İ h a l e Eşyasında belirtilen ana iş makinalanna (Dozer) 
sahip veya kiralık olduğunu ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair Noter tasdikli Envanter ve Demirbaş Defteri 
ile Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya Noterden tasdikli suretleri ile 1985 yılı için sa-
tın alınmış olan makınalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği Yevmiye Defteri ve Defteri Kebirin kılları 
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veya Noter tasdikli suretlerini (Proforma fatura kabul edilmez) istekli şirket ise makinalann şirket adına kayıtlı olduğunu göste-
rir belgeleri, I 

b) Diğer işler için miktar ve çeşidi ihale işlem dosyalarında belirtilen işin adına alınmış yardımcı iş makinalarına ait Noter 
tasdikli kira mukavelesi ile o makinalan kiraya veren şahsa ait olduğuna dair, Kamyon ve Traktörler için Trafik Ruhsatnamesi 
aslı veya Noterden tasdikli sureti, diğer iş makinalan ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya Noterden tasdikli sureti (2a, 
2b de beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulunduklan yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 
Proforma fatura kabul edilmez.) 

c) Gerek 2a ve gerekse 2b de 1985 yıhnda satın alınan demirbaşların Katma Değer Vergisi ile ilgili bildirimin yatınldığma, 
dair Maliye'den alınacak yazının ash veya Noter tasdikli sureti, 

3 — İşin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 5'i oranında nakit ve % 5 oranında teminat mektubu j 
kredisi tutarından Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu Mali Durum Bildirisini (Örnek : 2 /a ve 2 /b) istekli1 

ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı a y n maH durumunu gösterilmesi ve Banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur. j 
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait Teknik Personel Bildirisini (Örnek : 3) • 
5 — isteklinin 1/1/1980 tarihinden itibaren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirip, geçici kabulünü l 

yaptırdıkları işler ihale tarihinden önce ihalesi kararlaştınlmış v e y a sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlanna ait keşif 
bedelini kanıtlayıcı belgeleri açıklayan taahhüt bildirisini (Örnek : 4) istekli ortak girişim ise bildirim her ortak için ayrı a y n yapı- ! 
lac aktır. j 

6 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış tasdikli işyeri Görme Belgesini, i 
7 — 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı kararnamelere göre hiçbir İdarede tasfiye edilmiş j 

işinin olmadığını ve 2931 Sayılı Kanuna aykırı bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerini, 
8 — Kanuni İkametgâh Belgelerini ekliyerek her iş için a y n Yeterlik Belgelerini almalan şarttır. Uygun bedel tercihinde kul-

lanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde bildirilmiştir. 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No. da yazılı belgelerin bizzat Müteah hit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Ona-

ran işleri ihalelerine Katılma Yönetmeleğine göre hazırlanması şarttır. i 
ihaleye gireceklerin Yeterlik Belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış Geçici Teminat Makbuzunun veya Banka I 

Mektubunu, 1985 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde' 
bu belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini usulüne uygun I 
olarak 2886 Sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları Teküf Mektup larmı en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Baş-
kanlığına vermeleri lazımdır. j 

idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. I 
Postadaki gecikmeler ve Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. | 
Duyurulur. 6225 / 1 - 1 i 
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Fethiye 

Deposu 

Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Yol durumu Cins ve nev'i boy ve sınıfı 
Parti 
adedi 

M i k t a r ı Muh. bedeli 
Adet Ma. Lira 

Teminatı % 3 
Lira 

M. Alam Asfalt III. S. Nb. Çz. Tom. 36 5954 1555.411 22.300 1.040.570 
» » III. S. Kb. Çz. Tom. >33 6154 1444.436 16.100 697.663 
» » Çz. Sanayi Odunu 11 3978 456.331 13.100 179.339 

D. Başı » i n . S. Nb. Çz. Tom. 21 1754 659.032 22.300 440.893 
» » III. S. Kb. Çz. Tom. 23 3011 653.737 16.100 299.957 
» » Çz. Sanayi Odunu 7 242» 264.144 13.100 103.810 
» » II. S. Nb. Okaliptüs Sırık 1 — 28.000 Ster 7.500 630 
» » U. S. Kb. Oka. Sırık 15 — 534.000 Ster 7.100 11.374 

Göcek » III. S. Nb. Çz. Tom. 4 506 127.101 22.300 85.030 
t> » III. S. Kb. Çz. Tom. 15 3053 499.455 16.100 241.237 

(M'O 1er Yeküntt 150 26839 5659.647 3.088.499 

(Sterler) Yektinü 

Umumi Yekünü 

16 

166 
562.000 Ster 12.004 

3.100.503 

1 — İşletmemiz depolarında mevcut bulunan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı cem'an 166 parti halinde çeşitli orman ürünleri 
% 50 si ile % 40 faizi ile vergileri peşin % 50 si 3 ay vadeli süresiz ve kat'i teminat mektubu karşılığında olmak üzere Ek No : 1 
model şartname uyarınca açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 21/5/1985 gününe raslayan Sah günü saat 10.00 da İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon hu-
zurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı işletmelerde, 
İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, ihale saatinden öncesine kadar geçici teminatlarım İşlet-
memiz veznesine yatırmaları, Banka Teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adının ve satış tarihinin belirtil-
mesi, katılacakların teminat mektuplarına ait İşletmemlzce verilecek olan kıymetli evrak makbuzu ile başvurmaları şarttır. 

5 — Teminat olarak kat'i banka mektubu ile her an paraya çevrilebilen Devlet Tahvilleri kabul edilir. 6223 / 1 - 1 
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Kdz. Ereğli Orman işletme Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N 
A d ı Yol Durumu Cins ve Nev' 

Cuma Asfalt 2. S. NB. Krs. Kay. T. 
Kocaman » 2. S. NB. Krs. Kay. T. 
K. Dere Stabilize 2. S. NB. Krs. Kay. T. 

Y E K Û N 
Cuma Asfalt 3. S. NB. Krs. Kay. T 
Ç. Oğlu » 3. S. NB. Krs. Kay. T. 
Kocaman » 3. S. NB. Krs. Kay. T. 
B. Dağköy Stabilize 3. S. NB. Krs. Kay. T. 

» » 3. S. NB. Krs. Kay. T. 
K. Mezarı » 3. S. NB. Krs. Kay. T, 

» » 3. S. NB. Krs. Kay. T. 
K. Dere » 3. S. NB. Krs. Kay. T. 

» » 3. S. NB. Krs. Kay. T, 

Y E K Û N 
Ç. Oğlu Asfalt 3. S. KB. Krs. Kay. T. 
K. Mezarı Stabilize 3. S. KB. Krs. Kay. T. 
K. Dere » 3. S. KB. Krs. Kay. T. 

Y E K Û N 

KAYIN TOMRUKLAR YEKÜNÜ 
Kocaman Asfalt 3. S. NB. Meşe Tom. 
B. Dağköy Stabilize 3. S. NB. Meşe Tom. 
K. Dere » 3. S. NB. Meşe Tom. 
K. Mezarı » 3. S. NB. Meşe Tom. 
A. Dağköy » 3. S. KB. Meşe Tom, 

Parti M İ K T A R I M. Bedeli 
Adedi Adet M3 Dm3 TL. 

1 89 41.431 30.200 
3 162 79.671 30.200 
2 80 48.169 30.200 

6 331 169.271 
1 90 40.736 21.200 
3 150 70.970 21.200 

15 1200 685.935 21.200 
3 230 126.103 21.200 

1 132 30.487 16.300 
3 210 112.076 21.200 

.1 94 19.450 16.300 
7 361 234.306 21.200 

2 228 52.814 16.300 

36 2685 1372.877 
1 16 5.535 14.600 
2 99 18.354 14.600 
1 54 6.755 14.600 

4 169 30.644 

46 3185 1572.792 
2 123 48.314 21.400 
1 4 1.516 21.400 
1 31 9.143 21.400 
1 177 35.453 16.400 

" 1 30 8.757 14.700 

% 3 
Teminatı 

TL. İ z a h 

38.000 
73.000 
44.000 

14.500 

İndir. 

155.000 
26.000 

46.000 
442.000 

82.000 
15.000 
73.000 
9.500 

151 000 
27.000 

871.500 
2.500 
9.000 
3.000 

(ince) 
indir. 
(ince) 
İndir. 
(ince) 

indir. 

1.041.000 
31.000 

1.000 
6.000 

18.000 

4.000 

indir. 

(İnce) 
İndir, 
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D E P O S U N U N 
A d ı Yol Durumu Cins ve Nevi 

Kocaman Asfalt 
B. Dağköy Stabilize 
K. Mezarı » 

Cuma 
Kocaman 
K. Mezarı 

Ç. Oğlu 
Cuma 

Kocaman 

Kocaman 

Asfalt 

Stabilize 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

3. S. KB. Meşe Tom. 
3. S. KB. Meşe Tom. 
3. S. KB. Meşe Tom. 
3. S. KB. Meşe Tom. 

Y E K Û N 

3. S. KB. Gürgen Tom. 
3. S. NB. Gürgen Tom. 
ÎJ. S. NB. Gürgen Tom. 

Y E K Û N 

3. S. NB. Kavak Tom. 
3. S. NB. Kavak Tom. 

Y E K Û N 

3. S. NB. Çınar Tom. 

Y E K Û N 

3. S. NB. Ihlam. Tom. 
3. S. KB. Ihlam. Tom. 

Y E K Û N 

TOMRUKLAR GENEL YEKÜNÜ 

Kocaman Asfalt 2. S. Kayın Md. Dr. 

MADEN DİREKLER Y E K Ü N Ü 

yo a 
Parti M İ K T A R I M. Bedeli Teminatı 
Adedi Adet M3 Dm3 TL. TL. İ z a h a t 

1 72 - 16 089 14.700 7000 İndir. 
1 14 2.098 12.300 1.000 (ince) » 
1 61 7.483 12.300 3.000 (ince) » 
1 24 8.104 14.700 4.000 İndir. 

10 536 136.937 75.000 

1 28 5.198 13.000 2.000 » 

1 21 7.835 18.000 5.000 Tem. 
1 32 7.603 18.000 5.000 indir. 

3 81 20.636 12.000 
1 69 38.182 11.600 14.000 
1 80 18.928 11.600 7.000 » 

2 149 57.110 21.000 

1 7 2.452 17.300 1.500 » 

7 7 2.452 1.500 
1 4 1.803 21.850 1.500 » 

1 10 2.917 15.700 1.500 » 

2 14 4.720 3.000 

64 3972 1794.647 1.153.500 
4 1497 55.220 12.500 22.000 İndir. 

4 1497 55.220 22.000 
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% 3 
D E P O S U N U N Parti M İ K T A R I M. Bedeli Teminatı 

A d ı Yol Durumu Cins ve Nev'i Adedi Adet M3 Dm3 TL TL. İ z a h a t 

Ç. Oğlu Asfalt Gök. Yuv. San. Od. 1 — 16.500 8.500 4.500 » 

» » Kayın Yuv. San. Od. 3 — 58.302 10.100 18.500 » 

YUV. SANAYİ ODUNLAR Y E K Ü N Ü 4 — 74.8012 23.000 
Kocaman Asfalt Kayın Yar. San. Od, 1 — 23 Ster 6.000 5.000 » 

B. Dağköy Stabilize Kayın Yar. San. Od. 1 — 10, » 6.000 2.000 » 

Kocaman Asfalt Kestane Yar. San. O d 1 — 21 » 6.000 4.000 » 

K. Mezarı Stabilize Kestane Yar. San. Od. 1 — 20 » 6.000 4.000 » 

YARMA SANAYİ ODUNLAR YEKÜNÜ 4 — 74 Ster 15.000 
A. Dağköy Stabilize Yap. Yakacak odun 9 ' — 1009 Ster 4.100 127.000 » 

B. Dağköy » Yap. Yakacak odun 9 — 991 » 4.100 124.500 
Ç. Oğlu Asfalt Yap. Yakacak odun 87 — 9340 » 4.100 1.175.500 » 

YAPRAKLI YAKACAK ODUNLAR YEKÜNÜ 105 11340 Ster 1.426.500 

G E N E L Y E K Û N 181 2.640.000 
X. işletmemizin muhtelif depolarından mevcut yukarıda cins ve nev'ileri yazılı 181 parti orman emvali model şartnameler 

uyarınca 20/5/1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda açık arttırmah olarak satışa çıkarıl-
mıştır. 

2. İhaleye çıkarılan kaym cinsi emvallerin % 25 i peşin % 75 i banka teminat mektubu ile 9 ay vadeli % 40 üzerinden 
normal faizi ve vergileri peşin limit dahili müddetsiz banka mektubu alınmak suretiyle satılacaktır. Diğer cins emvallerin % 50si 
peşin % 50 si banka teminat mektubu karşılığı % 40 üzerinden normal faizi ile vergileri peşin 3 ay vadeli olmak suretiyle satıla-
caktır. 

3. İhalenin tasdikini müteakip yapılacak tebligat tarihin den itibaren 15 gün içinde satışını yaptırmayanların mal tutar be-
delinin % 6 sı nisbetinde kat'i teminat yatırmaları mecburidir. 

4. Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici temi-
natların işletmemiz veznesine yatırmaları ve banka mektubu ve receklerin teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini yaz-
dırmaları ve ihaleye katılacakların teminat makbuzları ile komisyona müracaatları ilan olunur. 6221/1-1 
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Sayfa. 46 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 1985 — Sayı: 18748 

Akyazı Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

% 3 
Parti M. Bed Teminatı 
Adedi Deposu Cins ve Nev'i Adet M1 Dm3 TL TL. 

1 Sondepo I. S. Nb. Meşe Tom. Kapl. 9 8.219 150.000 37.000 
1 - II. S. Nb. Meşe Tom. Kapl. 12 9.483 120.000 35.000 
2 » I. S. Nb. Kayın Tom. Kapl. 39 66.224 75.000 149.000 
1 » II. S. Nb. Kayın Tom. Kapl. 28 43.263 65.000 85.000 
1 » II. S. Ksb. Kayın Tom. Kapl. 21 28.446 60.000 50.000 
1 » I. S. Nb. Kayın Tom. Soyml. 10 6.050 70.000 13.000 
2 » II. S. Nb. Kayın Tom. Soyml. 72 61.768 60.000 112.000 
2 » III. S. Ksb. Kayın Tom. Soyml. 48 46.195 35.000 48.000 
1 » II. S. Nb. Göknar Tom. Kerest. 54 31.431 45.000 42.000 
1 » II. S. Nb. Çam Tom. Kerest. 87 45.545 45.000 67.000 
4 1» III. S. Nb. Göknar Tom. Kerest. 291 112.738 32.000 108.000 
1 » III. S. Ksb. Göknar Tom. Kerest. 9 2.256 23.000 7.000 

14 » III. S. Nb. Çam Tom. Kerest. 1177 463.050 32.C00 445.000 
2 » III. S. Ksb. Tom. Kerest. 71 15.365 23.000 10.000 
1 3» II. S. Nb. Meşe Tom. kerest. 24 11,216 60.000 20.000 
1 k> II. S. Ksb, Meşe Tom. Kerest. 44 16.698 50.000 25.000 
7 » III. S. Nb. Meşe Tom. Kerest. 512 143.761 40.000 172.000 
7 » III. S. Ksb. Meşe Tom. Kerest. 612 113.429 30.000 102.000 
4 » III. S. Nb. Saç. Meş. Tom., 150 51.061 21.000 32.000 
4 » III. S. Ksb. Saç. Meş. Tom. 164 34.311 18.000 20.000 
3 » II. S. Nb. Kayın Tom. Ker. 82 82.852 55.000 137.000 

10 ^ * III. S. Nb. Kayın Tom. Ker. 432 349.562 38.000 400.000 
10 » III. S. Ksb. Kayın Tom. Ker. 388 194.853 30.000 175.000 
2 S III. S. Nb. Kaym Tom. Ker. Inc. 102 21.005 30.000 20.000 
2 9 III. S. Ksb. Kaym Tom. Ker. Inc. 114 13.557 25.000 10.000 
1 » II. S. Meşe Md. Direk t>l 5.153 25.000 4.000 
1 » Çam Yuvarlak Sanayi 8 0.674 17.000 1.000 
1 » Meşe Yuvarlak Sanayi 39 3.921 21.000 3.000 
1 » Kaym Yarma Sanayi Ster 54.000 19.000 30.000 
9 » ibreli Yakacak Odun » 914.000 5.500 150.000 

33 » Yapraklı Karışık odun » 3591.000 5.900 672.000 

131 

Yapacak Toplamı 
Yarma Sanayi 
İbreli yakacak Odun 
Yapraklı Karışık Odun 

2981.000 
I C M Â L 1 

1982.086 MJ 88 Parti 
54.000 Ster 1 

914.000 Ster 9 
2669.000 Ster 33 

TOPLAM 131 Parti 
1 — işletmemiz Bölgelerinin muhtelif ormandışı depolarında mevcut 131 Parti 

istihsal Orman emvali 20/5/1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de İş-
letmemiz merkezinde toplanacak komisyon huzurunda açık artırma ile satılacak-
tır. 

2 — Çam, Göknar ve Meşe tomrukların % 50 si ile r i 40 faizi peşin % 50 si 
3 Ay vadeli süresiz limit dahili Banka Teminatı mektubu karşılığı satışa çıkarılmış-
tır. 
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3 -t- Diğer emvallerin satışı % 25 i ile % 40 faizi peşin % 75 i 9 Ay vadeli 
süresiz limit dahili Banka teminat mektubu karşılığı 171/A EK •. 1, 2. 34 nolu Şart-
nameler uyarınca satışa çıkarılmıştır. 

Satışa ait ilan Orman Genel Müdürlüğü Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, 
Adapazarı, Hendek, Geyve, Karasu, İzmit İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Satış Şartnamelerinin 3. Maddesinde belirtilen keresteciler ile imalathane 
sahipleri veya vekilleri katılabilirler. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale saa-
tinden önce geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmalarını Teminat Mek-
tubu verenlerin İşletme adı ve satış tarihini bildirmelerini satışa iştirak edeceklerin 
teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları ilan olunur. 

6222 / 1-1 
» 

Van Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

DEFOLU MÜFLONLU BOT, ÜRETİM ARTIĞI KÖSELE VE DERİ 
KIRPINTISI İLE MUHTELİF HURDA MALZEME 

SATILACAKTIR. 
22/5/1985 Çarşamba günü saat 14.00'de 2.000 Çift defolu müflonlu bot, üretim 

artığı kösele, deri kırpıntısı, saç ve plastik bidon ile muhtelif ihtiyaç fazlası hurda 
malzemeler açık pazarlık usulü ile Fabrikamızda satılacaktır. 

Satışımıza ait şartname ve liste Fabrikamızdan ve İstanbul'da Sümerbank 
Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden temin edilebilir. 

Fabrikamız satışı, yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta serbesttir. 
5999 / 2-1 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

HURDA TELEFON MAKİN ASI SATILACAKTIR. 
Başmüdürlüğümüzde mevcut takribi 10.000 Kg. hurda telefon makinası kapalı 

teklif mektubu almak suretiyle satılacaktır. 
Şartnamesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz birinci 

katmdaki Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 30/5/1985 Perşembe 

günü saat onbire kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. 

6217 / 1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

2 KALEM BANYO VE YÜZ HAVLUSU İLE 2 KALEM 
FANİLA S ATIN ALINACAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz. 
2 — istanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 - 5'deki Mü-

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek-

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 15 Mayıs 1985 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun-
durmaları ilan olunur. 5676 / 2-* 
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Türk Hava Yollan A. O. dan : 

1 — Ortaklığımızın ihtiyacı olan ve aşağıda dökümü yazılı araçlar, kapalı 
zarfla teklif alma usulü ugulanmak suretiyle satın alınacaktır. 

Top. Tah. Bed. % 4 Geç. Tem. 
Aracın Cinsi Adedi Lira Kr. Lira Kr. 

Çekerli Bagaj Arabası 81 16.200.000,— 648.000,— 
Uçak Yolcu Merdiveni 4 10.000.000,— 400.000,— 
Çekerli Konveyör 2 5.000.000,— 200.000,— 
Uçak Fosseptik Boşaltma Aracı 3 3.000.000,— 120.000,— 

— Anılan araçların toplam tahmini bedeli 34.200.000,— TL,, olup, geçici teminat 
teklif edilen konulardaki tahmini bedellerin % 4'üdür. 

— Kapalı zarf ile verilecek teklif mektupları en geç ihale tarihi olan 23/5/1985 
Perşembe günü saat 14.00'e kadar İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi Vâkıf İş 
Ham B Blok Kat 3 adresinre mûkim Türk Hava Yolları A. O. Alım Satım Kurulu 
Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya 
posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 

— Şartnameler yukarıda yazılan adresten sağlanır. 
— Tahmini bedeli aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 
— Şartnamede istenilen tüm belgelerin asıllarının veya noterden tasdikli su-

retlerinin ibrazı gereklidir. 
— Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı olmayıp, bahse konu 

araçları alıp almamakta, kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 6218 / 1 - 1 

Türkiye Taşkömürü Kurumı; Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü işletme 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF MALZEME S ATİNALIN ACAKTIR 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha-

lenin en son gün ve saati aşağıda gösterilmiştir. 
İ h a l e 

C i n s i Miktarı Tarihi SaatJ 

Muht. makarna ve şehriye (1 /2 Kg. lık) 114.000 Pk. 21/5/1985 15.00 
Yemek çatalı ve kaşığı 8.000 Ad. 21/5/1985 » 
Cleyton Ocak Lokomotifi Akü bataryası ve yedekleri 
(imalat) 14 Tk. - 21/5/1985 » 
Lokomotif yatağı (imalat) 20 Kal. 29/5/1985 ? 
Silindir gömleği 15 Kal. » » 
Mazot pompa malzemesi 51 Kal. » > 

2 — Teklif zarflan ihale gilnü saat 14.00'e kadar Zonguldak Taşkömürü İşlet-
me Müessesesi Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler 
ve telgrafla yapılan teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00 de Zonguldak Taş-
kömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler (Akü bataryasına ait teknik resimler 1.000,— TL. karşılığın-
da) Zonguldak Taşkömürü işletme Müessesesi Ticaret ^ube Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta, alternatif teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir. 

6226 / 1 - 1 
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Tavas Devlet Orman, işletme Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Mu. Bed, % 3 Tem. 
Deposu Cins ve nev'i adedi Adet M^ Dm 3 Lira Lira 

Tavas 3. S. N. B. Çk. Tom. 4 681 122.229 30.000 112.000 
» ' 3. S. N. B. Çz. Tom. 6 859 159.133 25.000 123.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 4 620 91.278 18.000 51.000 
» 3. S. K. B. Sed. Tom. 1 49 19.591 30.000 18.000 
» 1. S. Çk. Mad. Direk 1 462 40.477 23.000 28.000 

Orta tepe 3. S. N. B. Çz. Tom. 28 7686 1300.728 25.000 981.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 19 5085 726.204 18.000 398.00) 
» 3. S. N. B. Meşe Tom. 1 3 i.408 31.000 2.000 
» 3. S. K. B. Meşe Tom. 2 217 39.408 21.000 25.000 
» 1. S. Çz. Mad. Direk 5 3760 253.169 21.000 162.000 

Umumi Yekûn 71 19422 2753.625 1.900.00') 
1 --- İşletmemizin yukarıda yazılı son depolarda bulunan partiler % 50 si ile 

r/c 40 faizi peşin, % 50 si üç ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında 
olmak üzere 171 / A Ek No : 1 şartname esaslarına göre açık arttırma ile satışa çıka-
rılmıştır, 

2 — Açık arttırma 21 Mayıs 1985 Salı günü saat 14.00 de Kale ilçesi Bele-
diye salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetvelleri Orman Genel Mü-
dürlüğünden, Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden ve işletmemizden görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde nazır bulunmaları ve ihalo 
saatlerinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarına İşletmemiz veznesine yatı-
rılması, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme ad) 
ve satış tarihinin belirtilmesi ve ihaleye katılacakların makbuzları ile birlikte ko-
misyonumuza başvurmaları ilân olunur. 6220 / 1-1 

- » 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
428.000.000,— TL. keşif bedelli beton boru fabrikası işine ait ilan metninin 2. 

maddesinde geçici teminat miktarının 12.840.000.- - TL. yazılması gerekirken sehven 
12.092.793,75 TL. olarak yazılmış olup, ayrıca 4. maddenin (bi bendinde belirtilen 
müteahhit karnesinde sehven (c) grubu yazılmış olup, (Bİ grubu olarak düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Bu nedenle 2. maddede belirtilen geçici teminatın 12.840.000,— TL. ve 4. mad-
denin (b) bendindeki karnenin (B) grubu olarak belirtilmesini arz ederim. 

6'X)5 / 1-1 

izmir Sümerbank Basma Sanayii Müessesesinden: 

60/3 NE SİYAH VE BEYAZ BOBİN İPLİĞİ 
SATIN ALINACAKTIR. 

Müessesemizin 6 aylık ve ihtiyaç duyuldukça alınmak üzere 5000 metrelik 
10.000 adet 60/3 NE siyah ve beyaz bobin ipliğine ihtiyacı vardır. 

Konu ile ilgilenen firmaların Müesesemi/ Ticaret Müdürlüğüne son teklif 
verme tarihi olan 13/5/1985 tarihine kadar başvurulması rica ûiunur. 

Müessesemiz 2386 sayılı yasaya tabi değildir. 5993 / 1-1 
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İzmit Petrol Ofisi A. Ş. Madeniyağ ve Gres Tesisleri Başmüdürlüğünden: 

1 — Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve miktarı yazılı kimya-
sal maddeler idari ve teknik şartnamelerimiz esasları dahilinde iç piyasadan (Ka-
palı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır.) 

Muh. Bedeli G. Tem. 
2 — Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı TL. TL. 

1 — Balmumu Kg. 1.200 2.880.000 86,400 
2 — Parafin Kg. 16.800 10.800.000 302.400 
3 — Reçine (Klofen) Kg. 15.800 8.690.000 260.700 

Bu işe ait geçici teminat yukarıda gösterilmiştir. 
3 — Bu işe ait şartname îzmit Petrol Ofisi A. Ş. Madeniyağ ve Gres Tesisleri 

Raşmüdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilecektir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 22/5/1985 ta-

rihinde saat 10.00'a kadar dış zarfın üzerine «Parafin Balmumu Klofen Reçine İha-
lesine ait Tekliftir» ibaresini yazarak Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine teslim 
edilmiş olacaktır. 

5 — Firmalar teklif mektuplarını elden verecekleri gibi posta ile de göndere-
bileceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 

6 — Teklif mektupları 22/5/1985 günü saat 11.00'de Satınalma Komisyon Baş-
kanlığında açılacaktır. Firma yetkilileri isterse ihale toplantısına iştirak edebilirler. 

7 — Müdürlüğümüz Devlet İhaleler Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya fiyat yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemek-
te serbesttir. 6229/2-1 

• 

Alpagut - Dodurga Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden .-

8500 M3. MADEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı 1985 yılı tahsisi 8500 M\ Maden direği aşağıda be-

lirtilen Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı depolardan Müessesemiz Çorum - Do-
durga'daki stok sahamıza naklettirilecektir. 

Akdağmadeni 3000 M3. Çam 
Kargı 2000 M3. Çam 
Çayıralan 1000 M3. Çam 
Koyulhisar 500 M3. Çam 
Vezirköprü 1500 M3. Çam 
Bafra 500 kî3. Kayın 
2 — Nakliye işine ait Şartnameler Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü (KSİ 

Ankara Şubesi Yanı - Hipodrum) Satınalma Dairesi Başkanlığından ve Çorum - Do-
durga'daki Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edi-
lebilir. 

3 — İhale 5/6/1985 günü saat 15.00'te Müessesemizde yapılacak olup teklif 
mektupları en geç aynı gün saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Şefliğine 
verilmiş olacaktır. 

4 — Telefon ve telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak olup. 
postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 

6107 / 2-2 
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Kütahya Valiliğinden : 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün • 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları yeter-

lik belgesi için son müracaat tarihleri ihale gün ve saatleri belirtilen işler 2886 sa-
yılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü 
ile ihaleye konulmuştur. 

Bu ihalede, 26 Ocak 1985 gün ve 18647 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — ihale Kütahya Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü İhale Komisyonunca iŞ-
lerin hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — ihale şartnamesi ve diğer evraklar Kütahya Bayındırlık ve iskân Müdür-
lüğünde mesai saatlerinde görülebilir. 

4 — İstekliler ihale Şartnamesi ve eki özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Ona-
rım İşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine 
göre : 

A — İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte : 
a) Yapı araçları 
b) Teknik personel 
c) Mali durum 
d) Taahhüd durumları (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.! Bildirimi ve tasdikli belgelerini. 
e) Aşağıda işlerin hizalarında belirtilen gruplardan enaz işin keşif bedeli ka-

dar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek kaydıyla) süretini. 
B — ihaleye girebilmek için teklif mektupları ile tirlikte : 
a) İhaleye katılma belgelerini 
b) 1985 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgelerini. 
c) İmza sirkülerini 
d) Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü adına alınmış aşağıda işlerin hizalarında 

belirtilen miktarlar tutarında geçici teminatlarını (Geçici teminat mektupları limit 
içi ve süresiz olacaktır) ve istenilen diğer belgelerini vereceklerdir. 

5 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihleri işlerin hi-
zalarında gösterilen günlerde çalışma saati sonuna kadardır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını, ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkamlğına vereceklerdir. 

7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

işin Adı 
Keş. Bed. Geç. Tem. Karne Son Mür. İhale 

Lira Lira Grubu Tarihi Gün Saat 

Kütahya Mrk. Yenidoğan Po-
lis Karakolu Loj. tnş. 52.137.417 1.564.122 (C) 15/5/1985 22/5/1985 

10.30 
Kütahya Simav Lisesi Ek 
Bina (16 Ders.) inş. 176.589.399 5.297.681 (B) 15/5/1985 22/5/1985 

14.30 

6111/1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy 
Hizmetleri l. Bölge Müdürlüğünden: 

99.999.500.— TL Keşif bedelli Çankırı - Merkez - Ovacık Grb. îçmesuyu in-
şaatı 23/5/1985 saat 11.00'de 2886 sayılı Kanunun 81/35-a maddesi gereğince kar 
palı zarf usulü ile Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğü binasında eksiltmeye çıka-
rılmıştır. İşin geçici teminatı 2.999.985.— TL. dir. 

Bu işe ait ihale işlem dosyası her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 
tçmesuları Şefliğinde görülebilir, isteklilerin işe müracaatla verecekleri dilekçele-
rinde; 

1 — işin en az keşif bedeli kadar B Grubu Müteahhitlik karnesi veya 1985 
yılı fiatlarıyla değerlendirmek suretiyle keşif bedeli kadar ilgili müesseseden almış 
benzeri iş bitirme belgesini, 

2 — Yapı araçları bildiri (örnek ı ) 
a) Iş Makinalan kendi malı ise bu makinalara sahip olduğuna ve amortis-

man müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demir-
baş defteri ile Maliye'ce veya noterden tasdikli suretleri ile 1985 yılı içinde satın 
alınmış olan Makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildi-
ği kasa ve yevmiye defterleri ve defteri kebirin asılları veya noter tasdikli suret-
lerini (Proforma fatura kabul edilmez) İstekli şirket ise makinalann şirket adına 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeler. 

b) Iş makinaları kiralık ise makinalanna ait Noter tasdikli işin adına ilk 
ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu Makinalan kiraya verene ait 
demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının 
asılları veya noterden tasdikli suretlerini veyahutta trafik ruhsatlarını (2-a ve 2-b 
de istenen makinalann halen bulundurduklan yerlerin adresleri açık ve kesin ola-
rak bildiride gösterilecektir.) (Proforma fatura'kabul edilmez.) 

c) Gerek 2-a ve gerekse 2-b de 1985 yılında satın alınan demirbaşların kat-
ma değer vergisi ile ilgili bildirimin yatınldığına dair Maliyeden alınacak yazının 
aslını veya tasdikli suretini, 

3 — işin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve enaz keşif bedelinin % 5'i 
oranında nakit ve % 5'i oranında teminat mektubu kredisi tutarında bankalardan 
alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek 2-a 
ve 2-b istekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı ayn mali durumunun gös-
terilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik perso-
nele ait teknik personel bilidirisini (örnek: 3J 

5 — isteklinin 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına 
gecikme cezası olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdıkları işler ile ihale tarihin-
den sonra ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan 
kısımlanna ait keşif bedelini kanıtlayıcı belgeleri açıklayan tahhüt bildirisini 
(örnek - 4 - istekli ortak girişim grubu ise bildirimi her ortak için ayn ayn yapı-
lacaktır. 

6 — isteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden 
alınmış tasdikli işyeri görme belgesini, 

7 — 28/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı Ka-
rarnamelere göre hiç bir idarede tasfiye edilmiş bir İşinin ve 2531 sayılı Kanuna 
aykın bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerini, 

8 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyecek bu iş için yeterlik belgesi ol-
ması şarttır. 

Yukanda 2, 3, 4 ve 5 no. da yazılı belgelerine bizzat müteahhit tarafından 
imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Onarım işleri İhalelerinin Katılma 
Yönetmeliğine göre hazırlanması şartır. Uygun bedel tercihinde kullanılacak kri-
terler ve puanlar işin şartnamesinde belirtilmiştir. 
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ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alın-
mış geçici teminat makbuzu veya banka mektubunu, 1985 yılı tasdikli ticaret ve sar 
nayi odası belgesi veya noterden tasdikli suretini istekli bir ortaklık olduğu takdir-
de bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden 
sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, isteklilerin ortak girişimi olarak ihaleye ka-
tılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden düzenleyecek ortak girişim 
beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve şartnamesine uy-
gun olarak 2886 sayılı Kanunu gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

9 — isteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için son müracaat tarihi 20/5/1985 
günü mesai saati sonuna kadar. 

10 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
11 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Duyu-

rulur. 5881 /1 -1 
• 

Çorum Valiliğinden: 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Çorum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 16 Daireli Lojman inşaatı işi 

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, Kapalı 
teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Bu ihalede, 26. Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — işin tahmin edilen bedeli (126.000.000.—) TL. dir. 
3 — İhale 24/5/1985 Cuma Günü saat İ l de Çorum Bayındırlık ve Iskan Mü-

dürlüğü ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Çorum Bayındırlık ve Iskan Müdürlü-

ğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — istekliler; İhale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı tesis ye Onarım 

işleri ihalelerine katılma yönetmenliğine ve uygun bedel'e ait kriterler tebliğine 
göre; 

A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Yapı araçları, 
b) Teknik Personel, 
c) Mali Durum, 
d) Taahhüt Durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 
Bildirimi ve belgelerini, 
F — (B) grubundan en az, işin keşif bedelli kadar müteahhitlik karnesi (As-

lını ibraz etmek kaydıyla) suretini, 
B — İhaleye Girebilmek için, Teklif mektubu ile birlikte-, 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c) imza Sirküleri, 
d) Çorum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü adına alınmış (3.780.000) 

TL. tutarında Geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir. 
6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 17/5/1985 Cuma günü 

mesai saati sonuna kadardır. 
7 — istekliler teklif mektuplarını 24/5/1985 Cuma günü saat 10.00'a kadar 

makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6112 / l - l 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 — Üniversitemizin 1985 Yılı Yatırım Programında yeralan 500 öğrenci ka-
pasiteli Yurt Binası; yapının temelden Subasmana kadar olan kısmı normal İnşaat 
Sistemiyle, Subasman üstü «Üst Yapı İnşaatı» prefabrike yapı imalatı ile gerçekleş-
tirilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı 
Teklif Usulü ile; 

a) Subasman altı ve alt yapı inşaatı dosyaya ekli keşiflere göre birim fiyat 
esası üzerinden eksiltme 

b) Subasman üstü «Üst yapı inşaatı» ise m2 üzerinden götürü bedel teklifi 
alınmak, 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale Istanbulda Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanı Odasında 
toplanacak İhale Komisyonunca 29/5/1985 Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak-
tır. 

3 — Birim fiyat esasına göre yaptırılacak işlerin keşif bedeli 74.026.912.— TL. 
götürü bedelle m : maliyet üzerinden teklif verilecek üstyapı işlerinin ise tahmini 
keşif bedeli 191.400.000.— TL. olmak üzere toplam muhammen bedel 265.426.912.— 
TL. geçici teminatı ise 7.962.807.— TL. dır. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin: 
A) 3. maddede yazılı geçici teminatlarını, 
B) 1985 yılma ait Ticaret Odası belgesini (İlân tarihinden sonra alınmış 

olması gerekir.), 
C) İsteklilerin: Eksiltme Şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlan-

mış; 
a - Sermaye ve kredi imkanlarını gösterir mali durum bildirisi ve bunu be-

lirten banka referans mektubu, 
b - Yapı araçları bildirisi (Sahibi" olduğunu gösterir belge veya kiraladığına 

dair noter sözleşmesi) ni, 
c - Teknik personel bildirisi (bağlantı durumunu gösterir noter sözleşmesi) ni, 
d - Taahhüt bildirisi (dilekçe veriliş tarihinde işveren idarelerce düzenlen-

miş veya onanmış belgelere dayalı son iki yılda bitirmiş olduğu işlerle elinde bu-
lunan işleri açıklayan)ni, 

e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan enaz işin keşif 
bedeli kadar işlerin ihalesine girebileceklerini gösterir «Müteahhitlik Karnesi»nin 
aslını veya Noterce tasdikli suretini, 

f - Enaz işin; birim fiyat esasına göre yapılacak kısmının keşif tutan ile gö-
türü bedelle yapılacak kısmının teklif edilen keşif tutarının toplamları kadar ben-
zeri bir işi yaptıran idareden alacakları iş bitirme belgesini, 
dilekçelerine ekliyerek Üniversitemiz Yeterlik Belgesi Komisyonundan alacaklan 
Yeterlik Rslgesini, 

D) Teklif Keşiflerini ve teklif projeleri içeren dosyayı teklif mektupları ile 
birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — Yeterlik Belgesi alınması için Son müracaat tarihi 20/5/1985 günü saat 
17.00'ye kadardır. 

6 — Bu işe ait ihale, dosyası mesai saatleri dahilinde Üniversitemiz Satın-
alma Şube Müdürlüğünde ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında ücretsiz 
olarak görülebilir. 

7 — İhaleye katılmak üzere Yeterlik Belgesi alan Müteahhitlere; teklif keşif 
ve teklif projelerini hazırlamak üzere, ihale dosyalan 5.000.— TL, bedel karşılığında 
Satınalma Müdürlüğünce verilecektir. 
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8 — İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatından bir saat öncesine 
kadar Üniversitemiz Satınalma Müdürlüğüne verecektir. 

9 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate alınmaz. 
10 — Üniversitemiz Satınalma Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ser-

besttir. 
İlân olunur. 5883/1-1 

TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

5 KALEM (6 ADET) MUHTELİF TEZGAH SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 5 Kalem (6 Adet) Muhtelif Tezgah. 
1. Torna tezgahı 1 Mt.lik (Avandanlıkları ile) = 2 Adet 
2. Torna tezgahı 1,5 Mt.lik (Avadanlıkları ile) = 1 Adet 
3. Freze tezgahı - ı Adet 
4. Planya tezgahı = l Adet 
5. Sütunlu Matkap Tezgahı = 1 Adet 
Teknik Şartname, Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı 

zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 24/5/1985 Tarih Cuma günü saat 14.30'da Müessesemiz Alım 

Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminatı teklif tutarının % 2.5'u dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri ve-
ya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak-
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi-
lebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et-
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser-
besttir. 5882 / ı - l 

• 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından •. 

1 — Başkanliğımız ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bilgisayar Sistemlerinin 
satın alınması işi şartnamemiz esasları dahilinde 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi-
nin (p) bendi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat teklif bedelinin % 3'üdür. Geçici teminatı nok-
san olanların teklifleri dikkate alınmayacaktır. 

3 — Şartname talebinde bulunacak firmalar verecekleri dilekçeye bilgi işlem 
makinaları konusunda imalatçı firma veya yetkili temsilci olduklarına dair ilgili 
makamlarca tasdikli 1985 yılma ait belge ekleyeceklerdir. 

4 — Teklif sahiplerinin teklif anında verecekleri belgeler idari şartnamede 
gösterilmiştir. 

5 — Firmalara verilen idari ve teknik şartnameler iki adet olarak alınacak, 
birisi firmaca imzalandıktan sonra teklifle birlikte Başkanlığımız ihale Komisyo-
nuna geri verilecektir. 

6 — Bu işe ait şartnameler Başkanlığımıza ait İzmir Caddesi 41 Nolu binada 
bulunan İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir. 

7 — Son teklif verme süresi 10/6/1985 Pazartesi günü saat 14.00'e kadardır. 
Teklifler bu ilanın altmcı maddesinde belirtilen adrese verilecek veya gönderilecek-
tir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkat alınmıyacaktır. 

8 — ilân olunur. 5774 / 1-1 
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Konya Valiliğinden : 

Aşağıda niteliği, yeri, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, karne grubu belir-
tilen inşaat işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin (A) fıkrası gere-
ğince kapalı zarf usulü ile 11 Daimi Encümenince, 29/5/1985 tarihinde saat 15.00 de 
ihale edilecektir. 

1 — İsteklilerin aşağıda gösterilen belgeleri temin etmeleri ve teklif mektup-
ları ile birlikte zarfa koymaları gereklidir. 

a) Ticaret ve Sanayii Odası belgesi 1985 yılı tasdikli; 
p) Bayındırlık ve İskân 11 Müdürlüğünden, işin şartnamesine göre hazırlaya-

cakları dosyaya istinaden temin edecekleri yeterlik belgesi; 
C) Geçici teminatları; 
d) İstekli ortaklık veya şirket olduğu takdirde ilk ilân tarihinden sonra alın-

mış imza sirküleri; 
2 — İşin şartname ve ekleri 11 D-ıimi Encümen Başkâtipliğinde görülebilir. 
3 — ihale için yapılacak başvurular ihale günü saat 14.00 de tamamlanır, 

telgrafla yapılacak müracaat ve vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 
İşin Niteliği : özel İdare Vilâyet Misafirhanesi, Ye-i : Konya, Yeterlilik Bel. 

'İçin Son M. Ta. : 24/5/1985, Karne Grubu : (B), Keşif Bedeli : 92.369.000,— TL,, 
Geçici Teminatı : 2.771.070,— TL. 6215/1-1 

• 

ORtİS Ayancık Müessesesi Bafra Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız sahasında mevcut 35 parti 815.012 M'. Çam, 2 parti 20.936 M' 
Göknar, 29 parti 649.279 M-ı. I-II-HI. S. Kayın Kereste, 10 parti 3820.29 M2. Kayın 
Parke partilerinin % 25 i ile vergileri peşin, 18 parti 331.296 M\ IV. S. Kayın Ke-
reste, 5 parti 12.750.00 M2. Lif Levha partilerinin satış tutarının tamamı kat'i banka 
teminat mektubu karşılığı (I-II. S. Çam keresteler f c 10, Kayın kerestelerin bir kıs-
mı % 10 ve % 20 indirimli) 6 ay vadeli olarak satılacaktır. 

Satış 20/5/1985 Pazartesi günü saat 14.00 de Fabrikamız lokalinde toplana-
cak Komisyon huıurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte satın almak istedikleri partilerin geçici te-
minatlarını satış günü satış saatinden önce Fabrikamız Veznesine yatırmış olmaları 
gerekmektedir. 

Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
ilân olunur. 6227 / 1 - 1 

0 

Turhal Belediyesinden : 

1 — Turhal Belediyesince yaklaşık 600 hektar civarında bulunan İskele, Ka-
yacık Külükburnu, Ağ yokuşu mevkiilerinin halihazır harita işi Belediye Encümeni 
huzurunda kapalı teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. 

2 — Harita yapım işine ait verilen teklif üzerinden % 3 nisbetinde geçici te-
minat mektubu teklif mektubu ile birlikte verilecektir. 

3 — İhale 31 Mayıs 1985 günü saat lö.OO'de Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

4 — Son müracaat tarihi 31 Mayıs 1985 günü saat 12.00'ye kadarrır. 
5 — Buna ait şartname hergüıı mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen iş-

leri Müdürlüğünden görülebilir. 6216 / 1 - 1 
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Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzun ihtiyacı olan 7 ton policlektı olit n, dövizi Kuruluşumuzca 
karşılanmak kaydı ile teknik lartnamesi dahilinde, dıa piyasadan fiyat ve teklif alma 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 -— İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 10 6 1985 gün il saat 14.00 de kadar Ku-
ruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili idari ve teknik şartnameler, Kuruluşumuz Makina ve ik-
mal Dairesi Başkanlığı, Ticaret Müdürlüğünden, dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmey-

cektir. 
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir 6213 / 1 - 1 

1 — Kuruluşumuzun ihtiyacı olan 9 kalem elektrik malzemesi, fiyat ve tek-
lif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — istekliler tekliflerini, idari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 30/5/1985 günü saat 14.00 de kadar Ku-
ruluşumuz Yazı işleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili idari ve teknik şartnameler, Kuruluşumuz Makina ve ik-
mal Daire Başkanlığı, Ticaret Müdürlüğünden, dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeye-

cektir. 
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 6212/1-1 

Et ve Balık Kurumundan •. 

BALIK YAÛI SATILACAKTIR 
1 — Kurumumuz Fatsa ve Trabzon üniteleri stoklarında bulunan 1.000 ton 

hamsi balık yağı kapalı zarf usulü ile teklif toplamak suretiyle satılacaktır. 
2 — ihale Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. 
3 — Son Teklif Verme: 28 Mayıs 1985 günü saat 15.30'a kadar. 
4 — Talipler anılan gün ve saat 15.45'de tekliflerin açılmasında hazır bulu-

nabilirler. 
5 — Bu işe ait şartnameler Fatsa ve Trabzon Ünitelerimiz ile tüm Kombina-

larımızdan ve Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Dairesi Başkanlığından bedelsiz ola-
rak alınabilir. 

6 —< Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapma-
makta serbesttir. 6214 / 1 - 1 

MKE Kurumu Gazmaske Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahasında bulunan Teknik Eğitim ve Araştırma Merkezi binası-
nın dış cephesinin Akrilik esaslı boya ile boyanması ve yağmur derelerinin onarım 
işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Bina yüksekliği 13 metre olup, boyanacak olan takriben, 5.000 m2 dir. 
Şartnameler, Fabrikamızdan temin edilebilir. 
Teklifler, en geç 14 Mayıs 1985 Salı günü saat lS.OO'e kadar Fabrikamız Ha-

berleşme ve Arşiv Servisi Şefliğine verilmiş olacaktır. 
Fabrikamız 2886 sayılı Devlet îhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamak-

ta ve siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 6280/ 1 1 
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TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 
ANKARA 

1000 TON ÇİFT KATLI RONDELA SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Yukarıda ismi ve miktarı yazılı malzeme yurt dışından kapalı zarf yön-

temi ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait tekliflerin en geç 26 Haziran 1985 Çarşamba günü saat 15.00'e 

kadar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Ko-
misyonumuza ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş veya elden teslim edilmiş ol-
ması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartname; TCDD'nin Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğünde 
bulunan Merkez ve İstanbul'da Sirkeci Veznesinden 5.000,— TL. bedelle satışa çı-
karılmıştır. 

4 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — Tekliflerle birlikte % 2,5 oranında kontrgarantili geçici teminat verile-

cektir. 
6 — TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 

6281 / 2-1 

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğün-
den : 

1 — Bankamız Matbaasında kullanılan kâğıt kesme makinası için 10 adet 
lama bıçağı satın alınacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle. Genel Müdürlüğümüz 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü-
müzün Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektup-
ları 21/5/1985 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün yu-
kandaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 6282 / 2-1 
• 

ORÜS Ayancık Müessese Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ambarlarında mevcut 56 parti Köknar, Çam kerestelerin 2544 
m'i'ü % 10 indirimli, 14 parti Köknar, Çam kerestelerin 624 m='ü normal muham-
men bedelle yine, 124 parti Kayın Meşe Gürgen Karaağaç kerestelerin 3389 m= % 10 
indirimli fiatla olup, 38 parti 1018 ms Kayın, Meşe kerestelerle 28 parti 21162 m* 
Kayın ve Meşe parkelerin satışı normal muhammen Jıedellerle açık artırma ile, 

Yumuşak kerestelerin satışı 21/5/1985 tarihine raslayan Sah günü sert kereste 
ve parkelerin satışı ise 22/5/1985 tarihine raslayan Çarşamba günil saat 14.00 de ya-
pılacaktır. 

Satışa iştirak etmek için her parti için ayrı ayn % 10 geçici teminatlarının 
yatırılması şarttır. 

IV. S. Kayın kerestelerin tamamının vergileri peşin mal bedeli ve mektup faizi 
peşinatsız 6 ay vadeli diğer ürünlerimizin vergiler dahil % 25 şl peşin % 75 şi ve 
faizi altı ay vadeli müddetsiz limit içi banka teminat mektubu alınarak satış işlemi 
yapılacaktır. 

isteklilerin ihale günü saat 12.00 den evvel geçici teminatlarını yatırarak iha-
leye iştirakleri ilân olunur. 6219 / l - l 
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Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Baştabibliğinden: 

Niteliği : Laboratuvar Cihazı, Miktarı: 4 Kalem, Yeri : Dr. Sami Ulus Çocuk 
Hastanesi, Tarihi: 20/5/1985 Saat: 10.00'da. 

Usul: Kapalı teklif usulü. 
Hastanemizde ücretli hastalar hizmetinde kullanılmak üzere 1985 mali yılı 

laboratuvar cihazı ihalesi kapalı teklif usulüyle satın alınacaktır. 
Şartnameler Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında 

2.000,— TL. karşılığında isteklilere verilecektir. 
Muhamen Bedeli: 5.695.000,— TL. (Beşilyonmaltıyüzdoksanbeşbin lira) dır. 

Geçici teminatı -, 170.850,— TL. (Y UzyetmişbinsekizyUzeLli lira) dır. 
İstekliler cihazların tamamına teklif verebilecekleri gibi kalem kalem de tek-

lif verebilirler. 
isteklilerin kanuni ikametgâhı olması, Türkiye'de tebligat için adres göster-

mesi, ticaret ve/veya sanayi odası belgesi vermesi, imza sirküleri vermesi, istekliler 
adına vekâleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklifte bulunacaklar vekâlet-
nameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir. 

Teklif mektupları ve diğer belgeleri kapalı zarfların içine konulmuş şekilde 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta-
daki vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

ihale 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 29. 
maddesi (a) fıkrasına göre yapılacağından, komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
uygun bedeli tesbitte serbesttir. Bu konuda daha önce yapılan ilânlar geçersizdir. 

ilân olunur. 62Ö3 / 2-1 
• 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

HAT TIKAÇ ALÜMİNYUM PARÇALARI İMAL ETTİRİLECEKTİR. 
1 — Kurumumuzun ihtiyacı için Etial 140 ve Etial 220' alaşımından yaklaşık 

29 ton alüminyum parça imal ettirilecektir. 
2 — İhaleye iştirak edebilmek için öncelikle yeterlik belgesi alınabilmesi ge-

rekmekte olup, bunun için; 
a) Firmanın kendisine ait döküm tesiri bulunduğuna dair belge (Bağlı bu-

lunulan Sanayi Odası veya Meslek Derneğinden alınacak) 
b) Kalite belgesi (TSE) 
c) Referans listesi 
d) Firmanın bankalardaki kredi ve teminat durumunu gösterir mali güç tab-

losu 
e) Teknik kapasite raporu 
f ) TekJif anındaki taahhüt durumu 
g) Kanuni ikametgâh 

He birlikte 23/5/1985 günü saat 17.00'e kadar TEK Satma'ma Dairesi Başkanlığı 
Bayındır Sokak No : 3 Yenişehir/Ankara adresine şahsen müracaat edilecek veya 
posta ile gönderilecektir. 

3 — Şartname ve yeterlik belgesi 11/6/1985 gününden itibaren posta ile gön-
derileeck, isteyen firmalara elder. verilebilecektir. 

4 — Yeterlilikleri uygun görülenlere ihale tarihi ayrıca bildirilecektir. 
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasa'ya bağlı değildir. 6228 / 2-1 
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TEK S. S. Akdeniz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden: 
ANTALYA 

1 — Müessesemiz Elektrik Tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda gruplar 
halinde sınıflandırılmış muhtelif kalem elektrik malzemeleri kapalı zarf usulü ile 
teklif almak sureti ile satın alınacaktır. 

2 — Gruplar: 
Tah. Keş. Bed. G. Tem. 

Grup No. Malzeme Cinsleri TL. TL. 

I Muhtelif ölçü aletleri akım trafoları, gerilim 
trafoları. 6.000.000 180.000 

II Muhtelif sokak armatürleri ve yedekleri. 25.000.000 750.000 
III Muıhtelif kontaktör, sayaç role v.s. 18.000.000 540.000 
IV Sigorta, buşon v.s. 10.000.000 300.000 

3 — Yukarıdaki gruplarla ilgili malzeme listeleri şartname ve diğer bilgileri 
ihtiva eden teklif dosyaları her grup için ayrı ayrı TEK S. S- Akdeniz Elektrik Da-
ğıtım Müessese Müdürlüğü (Hüsnü Kar ak aş Mahallesi Tankerler Işhanı Kat: 0 
Antalya) adresinden alınabilir. 

4 — Teklifler en geç 27/5/1985 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar her grup 
için ayrı ayrı şartnamesindeki esaslar dahilinde verilecektir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

5 — Firmalar teklif ettiği malzemelerin özelliklerini açık olarak belirttiği 
gibi isterse numunesini ihale ve Satınalma Komisyonuna sunabilecektir. Komisyon-
da dilerse numune isteyebilecektir. 

6 — Her gruba ait geçici ve kati teminat ihaleyi kazanan firmaya tüm mal-
zemeler şartnamesine ve numunesine uygun tam ve sağlam olarak teslim edildikten 
sonra sözleşme gereğince iade edilecektir. 

7 — Satın alınacak malzemelerden TSE garantisi istenecektir. TSE garantisi 
kapsamına alınmamış malzemeler belge tevsik etmek şartı ile komisyonca değer-
lendirilecektir. 

8 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
9 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, satın alınacak malzemeleri di-

lediğinden, dilediği kadar, kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

6284 / 2-1 

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden : 

(Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünün) 
1 — Bankamız ihtiyacı için 1000 adet «1983 yılı Türkiye Tarımsal Üretim 

Değeri Kitabı» bastırılacaktır. 
2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüz Sa-

tınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Bu konudaki şartname Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Varlık 

Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İstanbul ve Trakya Bölge 
Müdürlüğümüzün Mecidiyeköy/tstanbul adresinden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları 
en geç 28/5/1985 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün 
yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 6106/ 2-5 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden.: 

Müdürlüğümüz Süt Fabrikası Soğuk Hava Depo İnşaatının soğuk odaları için 
gerekli soğuk hava tesisatı 15/5/1985 günü saat 14.30'da Müdürlüğümüz binasında 
ihale edilerek yaptırılacaktır. 

Ru iş için verilecek geçici teminat 1.875.000,— TL., Kati Teminatı: 2.500.000,— 
TL. ve İlk Keşif Tutarı: 25.000.000,— liradır. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 6279 / 1-1 

• 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdür-

lüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, yeri, keşif bedeli yazılı işler 2886 sayıh Kanunun Bi/b 
maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyası ve katılan şartlan ilgili servisindeki dosyasın-
da görülebilir. 

3 — İlgililere duyurulur. 

Keşif Bed. G.Tem. İhale günü 
İşin Adı TL. TL. Son Mür. ve saati Servisi 

1 - (Ankara - Gölbaşı) Ayr. -
Haymana Yolu 
Km.: 0 + 000 - 36+ 570 arası 
sanat yapılan yapımı işi. 40.370.642 1,210.120 

2 - Ankara - Eskişehir - Mah-
mudiye - Ayr. - Eskişehir 
Yolu Km.: 188+000-
262+000 arası sanat yapı-
lan işi. 13.397.70e 401.040 

Çeşitli ilânlar 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın Ad ı : Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı. 
Vakfedenler: Erdoğan Oktay, Celaleddin Sencer İmer, Bülent Talay. 
Vakfın İkametgâhı: ANKARA 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı : Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkeme-

sinin 12/4/1985 gün, E. 1985/252, K. 1985/209 sayılı karan. 
Vakfın Gayesi: Mesleki Eğitimin Türkiye'de daha etkin bir biçimdş yönlen-

dirilmesine ve yayınlaştınlmasına katkıda bulunmak ve küçük sanayi işletmelerinin 
teknolojik yapı ve üretimlerinin yurt ekonomisine katkıda bulunabilecek çağdaş dü-
zeye gelmesine gerekli desteği sağlamaktır. 

Vakfın Mal Varlığı 900.000 TL. nakit ile (6.500.000) TL. değerinde atölye donar 
tımı ve büro mefruşatı. 

Vakfın Organları: Ycînetim Kurulu, Genel Kurul. 
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 

13. maddesi gereğince ilân olunur. 6186 / l - l 

20/5/1985 21/5/1985 Yapım 
14.00 

20/5/1985 21/5/1965 Yapım 
11.00 

6278/1-1 
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Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: 

İdare merkezi İzmir'de bulunan Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş. nin 
100.000.000.— lira olan sermayesini temsil eden birlik kupürü 1000.— lira itibari de-
ğerde 100.000 adet hisse senedi 2/5/1985 tarihinden itibaren Borsa katuna alınmıştır. 

6iaı / ı - l 

İdare merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye İthalat ve İhracat Bankası AŞ. 'n in 
2.050.000.000.— lira olan sermayesini temsil eden birlik kupürü 10.000.— lira itibari 
değerde 205.000 adet nama yazılı hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) ) 30/4/1985 
tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır. 6182 / 1 - 1 

İdare merkezi İstanbul'da bulunan Adabank A.Ş.'nin 2.200,000.000— lira olan 
sermayesini temsil eden birlik kupürü 100.000 lira itibari değerde 22.000 adet nama 
yazılı hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) 30/4/1985 tarihinden itibaren Borsa 
kotuna alınmıştır. 6183 / 1 - 1 

idare merkezi Ankara'da bulunan T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nın sermayesi-
nin 1.000.000.000.— liradan 17.000.000.000.— liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik ku-
pürü 500 lira itibari değerde 32.000.000 adet nama yazılı hisse senedi (halen muvak-
kat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 2/5/1985 tarihinden itibaren Borsa ko-
tuna alınmıştır. 6179 / 1 - 1 

idare merkezi İstanbul'da bulunan Enka Holding Yatırım A.Ş.'nin sermayesi-
nin 3.000.000.000.— liralık kayıth sermaye tavanı içinde 1.000.000.000.— liradan 
3.000.000.000.— liraya yükseltilmesi nedeni ile 1.600.000.000.— liralık kısmı yeniden 
değerleme değer artış fonundan, 400.000.000.— liralık kısmı nakden karşılanan birlik 
kupürü 1.000.— lira itibari değerde 2.000.000 adet hamiline yazılı hisse senedi önceki-
leri tamamlamak üzere 2/5/1985 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

6180/1-1 
• 

iskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

4718 No. lu dava dosyamızla ilgili olarak Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi-
nin 26/1/1982 günlü, E. 1981/274 K. 1982/26 sayılı kesinleşmiş ilamı gereğince toplanı 
5.104 TL. ödemeye yükümlü Abdullah oğlu 1939 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıt-
lı Abdulvahap Bingöl adresinde bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 6184 / 1 - 1 

— « 

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 
Muhatap: Salih Aydın 
Adres : Küçük Toraman Köyü Felahiye/KAYSERİ 
Kayseri Gümrük Müdürlüğünün 474 sayılı 12/6/1984 günlü Tahakkuk Kâğıdı 

ile ithal etmiş olduğu 1978 model Daf marka Treyler çekicisinin kıymet farkına isabet 
eden 1.011,694.— TL. Gümrük vergi ve resimleri tutarının ödenmesi için mükellefin 
adresine yapmış olduğumuz tebligatlar yurtdışında olduğıj ve adresinin tesbit edi-
lemediği anlaşılmıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gere-
ğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafımızdan ilanen tebliğ olunur. 

6185 / 1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

î l i : Antalya, İlçesi •. Gazipaşa, Köyü veya Mevkii: Inceğiz, Madenin Cinsi. 
Barit, Gümüş, Çinko, Bakır ile Kurşun, Ruhsatnamenin Tarih - Numarası: D. 3U 
Sicil. 1439 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : Domalan deresi üzerindeki Kagir turistik köprüden, 156 rakımlı 

Yağlılar tepeye oradan yuları köyü çeşmesine oradan Kızılgüney Köyü çeşmesine 
oradan Hacbel Dağı Tepesi beton sütununa oradan Üzeyir tepe 788 rakımlı Zeytin-
taşı tepnsinp kırık hat.. 

Doğusu : Üzeyir tepe (788 rakımlı Zeytintaşı tepe) den Şıhlar tepesi beton 
sutununa oradan Kızılkaya tepe (Zeytintaşı tepe) beton sutununa oradan Küçüklü 
dağı tepe beton sütunu (414.55 rakımlı Çerçi tepe) oradan Inceağn köyü çeşmesine 
kırık hat. 

Güneyi: înceağrı (Hasdere) Köyü çeşmesinden Kocadağ tepesi (Koçaş tepe 
194 rakımlı) doğru hat. 

Batısı: Kocadağ tepesinden (194 rakımlı Kocaştepe) Halil Limanındaki be-
ton şutuna doğru hat oradan sahili takiben Aydap İskelesine oradan hudut ba^-
lanğıcı Domalan deresi üzerindeki Turistik köprüye doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Barit, Gümüş, Çinko, Ba-
kır ile Kurşun madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle iş-
letme ruhsatı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilanm gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren on 
beş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı 
Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

5767/2-2 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Bursa, İlçesi : Yenişehir, Köyü veya Mevkii : Balarım, Madenin Cinsi : 
Kurşun Bakır ile mahlut çinko, Ruhsatnamenin, Tarihi, Numarası : 12/2/1969, AR. 8223 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : Balarım Köyü camiinden, Beypınar Köyü camiine doğru hat. 

Doğusu : Beypınar Köyü camii. 

Güneyi : Beypınar Köyü camiinden Reşadiye (Yeniköy) Köyü camiine doğru 
hat. 

Batısı : Reşadiye (Yeniköy) Köyü camiinden hudut başlangıcı olan Balarım 
Köyü camiine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Kurşun Bakır ile mahlut 
çinko madeni için Yılmaz Tekin uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi ve-
rilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müddetin 
hitanımdan sonra vukubulacak işlerin kabul edilmiyeecği 6309 sayılı Maden Kanu-
nunun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 6230 / 2-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

TÜBİTAK tarafından hazırlanarak bastırılan Aktarmasız Ana-
lizlerle 1985 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Kitabı 7/5/1985 tarihin-
den itibaren Resmî Gazete satış bölümünde KDV dahil 5.500,— TL. 
ya satılmaktadır. Posta ile gönderilmez, sadece satış bölümünden 
temin edilebilir. 

İhtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğün-
den : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Bütün ek ve değişiklikleri 
ile) İşletme Müdürlüğümüzce baskısı yapılarak KDV dahil 1.100,— 
TL. ücretle Resmî Gazete satış büromuzda satışa sunulmuştur. Posta 
ile talepte bulunanlar 250,— TL. posta ücreti ile kitap bedelini T.C. 
Ziraat Bankası Ankara - Dışkapı Şubesi 640/65 numaralı İşletmemiz 
hesabına göndermelerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini 
bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. 

Resmi Gazete Fihristi 

S»yfa 

Yasama Bölümü: 

Kanunlar 

3194 imar Kanunu 
3195 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Maddesinin Değişik 

Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

1 

20 

Yönetmelikler 

— Telsiz Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Yönetmelik 2L 

— Havaalanı Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiş-
tirilmesi Hakkında Yönetmelik 23 

Tebliğler 

— Tarım Orman ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları 
ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Ait Tebliğler 

— İlanlar 
24 
27 

BAŞBAKANLIK BASİMİv ' 




